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القديمالتار!فيدولةدكتوراةرسالةالأصهلفيهوالعملهذا

.4002سنةنوقشتثار،!وعل!ا

!ئارنقائشفيمبكراذكرهاوردالتي،لليبية!قواممنوا!مازغ

فظ!صر!غرلقعندكاصطلاحتحورتث!االزلبوتسميةتحتالمصرية

الليبييندولةموضو3"ولعد.الليبيينثمالليبيمالليبو-مصطلح

الميلادقيل!ولىلالقبدايةمعتأسهتالتياالمامازغ"المشواش

ت!اقدآخر،لبحثالزمنيةالناحيةمنتتمة،الفرعونيةمصريتحى

تحت88961سنة!سكندريةجامعةمنماجستيررسالةفيإنجازه

افرلقياغربمصروشمالبينوالحضاريةالسياسية"العلاقاتعنوان

ا!ليلاد"ا.قبلالثانيةيلألفنهايةالىالعصورأقدممنذ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


مقدمة

وليدة)يبيا(إفربقياشمالوغربمصربينوالصهلاتالعلاقاتتكنل!ا

هذهكانتوقدإفرلقياشمالفيلإنسانقدمقديمةهطبلالتاريشالعصر

غربا!طلميمالمتيطإلىالبحرلاخمرشرقامنالممتدةإلفسيحةالمنطقة

ممصرحاجنوبا،الكبرىالصحراءإلىشمالاالمتوسطلائيضالبحرومن

المراحلخلالوالواحاتوالعيونلاوديةبينوتنقلهلإنسانلتجولواسعا

المناسبة.المناخية

تأثيراتمورست،الطبيعةتطوحأجلمنال!شاقةالطويلةالمسيرةوأثناء

آخرفيان!كتوغر!كا،شرقهاإفربقياشمالطرفيبينمتبادلةصلاتوحدثت

مصرالفرعونية.فيكأمازغالليبييندولةوإنشاءالليبيينباستيطانالمطاف

الوحدةلاحطواقدالمصرفيقدامىسابق!ص!امثلمثل!ص!الإغربقأنويبدو

فيبماالكبيرالمصرتمنالممتدلاقلي!اتقطنكانتالتيللقبائلالعرقية

هذهإحدىاسمأطلقوالذلك6!طل!صيالمحيطولغايةالصحراءذلك

تسميةفظ!كرتلإقليمع!وم!صاالقبائلبقيةالليبوعلىقبيلةوهطالقبائل

وتراوحتالتار!عبرتطوراتالتممميةهذهشهدتوقد"ليبيا".بالمنطقة

ملادياالاولالقرنبدايةفيلتقتصر،وانكماشاتساعبينلإقليمحدود

جزءإلىذلكبعدالتسميةوتنتقلفقط."الرومانيةإفرلقيةمقاطعةع!

سنةجديدمنلتظهرذلكبعدتخت!ث!أ"برقة"،إقلي!اوهوالبلادمنأخر

اسم"وبرقةطرابلسولايتيفيمستعمرىمعلىلإيطاليونأطلقأعندما349

11.لمبيا

عرفوأنهجغرافياومستقراثابتايكلنلمالكلمةمدلولبأننلاحظوهكذا

منجمعيفضلالسببلهذاوربما6عديدةتطوراتالتاريشالمنظورمن

بينالفرق3صم،رأفييبرزحآكااللوبيونا..01وم!صالوبة""تسممةالمختصين

ا-ثه-ل!!ىحلاآ+03(حممأ)ءم!،لهءءلهعاكادا4لاح4ول4*!ء!5+3.ط!ح!3لأصه!مأه!!فهع5

س!،"!أغ"*3!ه4عا.!كاه!ه!1291-291"؟ا،ا+!ل!:!اءل!72191."ايو.
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ليبياسكانوهم!الليبيينقديماالكبيرالمغربسكانوهم"اللوبيينا.

.أالحالية

!كانقصدإنماالقديمالتار!فيليبيابأن.المختصينبينالدارجمنأنهغير

ومنغربا،!طلصيالمخيطإلىشرقامصرمنيمتدالذيلإقلي!اذلك

جنوبا.الصحراءفيذلكبعدليتوغلشمالاالمتوسطالبحرالأبيض

شمالكليشملواحد،طبيىإقليميضهم!صماكانومصربددانليبياهف!ذن

سباقةالمنطقةهذهكانتولقد.الكبرىالصحراءمن!بروالجانبإفرلقيا

حدثولماالحجرلة.العصورفترةطيلةل!نسان!ولالناثصاطظ!صورفي

أحدهما:أساسيينمركزلنفيكانانماافرلقياشمالفيالحضاركطالتميز

ومناخيةتضهاريسيةظروفنتيجةهالسكانوجذبلارتكازنقطةشحل

وبالتالطالكتابةاكتشافإلىالمصريينتوصهلإلىأدىالذييلأمر،معينة

انتصاراتهمفسجلوا6الحضارةوسطو3التاريخيةالعصورفيالدخول

إفرلقياشمالغربمنطقةتمتعتحإن!االمعابد؟جدرانعلىوفتوحا!سم

ولمالفرعونيةالحضارةمشوىإلىيرقلمخاصنو3منحضاركطبتميز

..التجربةتوفرمنالرغمعلىوالمناخالبيئةظروفذلكع!تساعده

عرفواالذيناثأمازغالليبيونتجرأكيفنتساءل!ساسهذامنوانطلاقا

فيماوالرومانلإغرلقعندوالمعروفونالمشواشباس!االمصهريةالمصادرفي

دخولمن؟وتمحنواحضهارةأعظمأصهحابع!والمازيسالماكسيزباسمبعد

شع!صا؟مصروح!م

صحواذا؟الفرعونجيشهزمت،جرارةجيوشإرسالطردقعنذلكت!ا!!ل

تزلدلفترةسلط!صمتحتوابقائهامصراحتلالمنالليبيونتم!نكيفذلك

لإحتلالهذامنوجيش!كامصرشعبموقفكانوكيف؟القرنينعى

الفينيقيةلللراصاتإفرلقيةالمجلة"فيمختلفةوشعوبقبانلفمتاتأموحدةاللوبيون"افنطر،حسين!ع!.

ص.ص:46-.47م!2،2تونس.للتراثالو!لنىالمع!كدمنثموراتأ.2عددثاراللوبطة.3ولونبقية-
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من!كا،لإلماميجبتارلخيةخلفيةللأمرأنأمل!ص!ا؟يهأمازغالليبيينوحك!ا

..؟خفاياهبعضوكشفالموضومف!صمأجل

يلالفمطلعمعفجأةيأتلممصر،فيلافازغالليبييندولةتأسييمىإن

قدمإلىالفرعونيةالمصادرأشارتفقد6مقدماتدونالميلادقبللإولى

ومحاولاتهاالليبيةالقبائلكللعدمعنوتحدثتالليبيةالمصربةالعلاقات

ليبيا،وجدبفقرإلىالتوغلاتهذهسببمصروأرجعتإلىللتروحالدائبة

محملاوعودتهالقبائلل!صذهالمصريالجياث!ردععن6ذلكبعدتحدثتث!ا

الغنائ!أبكزةالقولجهةفمنصيارخةهمفارقةهذاوفي...الوفيرةبالغنائم

بالفقروالجدب.؟؟ليبياوصهفأخرىجهةومنوكنوزوأغنامماشيةمن

كانإنمامصرلدخول!مازغالليبييناستماتةبأنافتراضيمكنوعليه

إل!كما.وماوالجدبالمناخغيرأخرىلأسباب

الفرعونيةمصرفيلأمازغالمهصواشدولةموضعفيالبحثف!نلذلك

وم!كا:جمةصهعوباتفيهالبحثويواجهبعيدحدإدومعقدمتشعب

االأولىبالدرجةتعتمدالموضو3،فيالمتوفرةو!بحاثالدراساتمعظ!اأن

الكاتبدونهماثاروكذلك!ونقوشنصوصفيالمتمثلةالمصرلةالمصادرعلى

مصهرتار-عنالميلادقبلالثالثالقرنفي"مانيتون"المصريالكاهن

الش!كيرلإسكندريةمكتبةحرلقفيالكتابهذاوضاعتلفوانالفرعونية

قبلعنهاقتبصقدكان"فلافيوس"جوزفيوسأنإلاق.م.48عامخلال

..سابقهعنبدورهأفرلكانوس""جوليوسنقلث!اهتلفه

لأمرحقيقةفيهوواحد،مصدرسوىالباحثينيدتحتفليسءوعليه

المحلإ6الجانبفيلاضليةالمصادرتنعدموبالمقابلللاحداثأحاديةقراءة

نزولقبلالقديمالمغرببلادتار!منالم!كمةالحقبةهذهتغصل!مصادر

التوصهلفي!مازغالليبيإنالتأخرنظراالمصواحلعلىوالإغرلقالفينيقيين

التدوين.وسيلةإلى

http://www.al-maktabeh.com



على-التار!فجرفترةفيجيرانهأخبارالمصريالكاتبسجلحينفي

النيلمنتعيشكانتالتيالقبائلعنبالكثيروزودناذاتيتها-منالرغ!ا

غربا.لأطلصيالمحطغاية!الىشرقا

المصرفيقدماءقبلمنيؤلفل!افهوجدا،خاصنعمنالمصدروهذا

تخليداذلككان!انماالبلدانوجغرافية*مموتار!الشعوبأحوالعن

الليبيإن.علىالمصهريالفرعونلانتصاراتدعائطبأسلوب

ليبيا6عنمصرلةتاريخيةلكتاباتوجودفلاا!دبية،النصوصوباستثناء

بمافقط،مصروأسرهالملوكتأريخاكانإنما"مانيتون"كتبهماأنذلك

الليبين.ا!صلذويالملوكف!كم

ا!لصادرفيسواء-الكبيرالمغربسكان-القدامىالليبيينلتار!المتتبعإن

أخبارهمع!الغالبةوالندرةالكبيرالشحيدرك6أو*ثربةيلأدبية

والعسكرلة،السياسيةبأخبارهممقارنةمنحوتهماعدا!جتماعية،

بطرلقةأ!كاإلايخص!كا،ل!كدفالغربفيجيرا!كاتناولت!انالمصربةفالآثار

فيالتار-فجرمرحلةفيالموجودالفراغمنم!مماجزءاتغصلىغيرمباشرة

المكوناتعناللثاموتميطاللهبيونعاشهاوكيفالقديمالمغرببلاد

منظوما!كم،عتادهمعادا!كم،صهفا!م،6الليبيةللقبائلا!ساسية

المصدرفينجدههذاوكلوالممياسية...!قتصاديةوأنشطهم!جتماعية

اثنياإقليميا،ليبياممكانمنغيرهممنأقربالمصرلونكانالمصر!-وقد

لغويا.وربما

الكثيرفان،الليبيينعنالمصدرالمصركطإليهتاثيمماأهمهةمنالرغ!اوع!

المصريالتار-أعماقفيليبياأقوامشغلهاالتيالم!نةثنمج!كولا،يبض

الكبرى.قيم!صالهاالفرعوفط

،ودلتاهالنيلمنالقرلبةالليبيةللأقوامالمصريالمصدرتعرضوان

مناخرىوأجزاءمناطقفيمتواجدةكانتالليبيةالقبائلأنفالحقيقة

جانبوالىواثأهقارالتاسيلى،فزانفيالجبالقلبفي،الفسيحةليبيا
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كانتوقدالصحراء.وفيوالتامنغستالتافسست،ال!ماورةفيالكبرىي!ودية

حاجز،أييعوق!صاأويوقفهالاحريةبكلالربو3هذهبإنتتنقلا!أقوام

...غيرهأوكانطبيعيا

الذي!قتناعبعيدحدإلىويدحضيفندالمصريا!لصدرفيجاءماإن

غياهبفيبتىالقديمالمغرببلادبأنالمورخين،بعضأذهانفيساد

الحضارةأدخلوهالذينولإغرلقالفينيقيينمسءحتىالحجرلة،العصور

أبوابها...أوسعمن

معمصرفيو*دبيةا!ثرلةالوثائققلةفيفتكمنالثانيةالصعوبةأما

)مرحلةلهاالممابقةالمرحلةعكصا!ليلادقبلاالاولى!لفبداية

جهةمنالسياسى!ستقرارعدمهوذلكفيوالسببالمصرلة(،لإمبراطورية

المصادرعلىالرطبومناخ!كاالمصرلةالدلتاترلةطبيعةمحافظةوعدم

المثموالف!ف!كاوصهلالتىالحرجةالفترةنفس!ااوهطم!كاالبردياتوخاصهة

الفراعنة.عرشإلىاالمامازيخ

كبيرحدإلىالفترةهذهدراسةتبف،التاريخيةالمادةقلةمنالرغموعلى

المتأنيةبالدراسةأنهنعتقدلكنناليبيا،تار!منهاكثرمصرتار!تخص

بعضنلمسهالفتيةدول!مشوؤنإدارةفيا!لشواشالحكلاملسياسة

تقاليدإلاالحقيقةفيهطوماالمعذادة،المصرلةالسياسةعلىالمشجدات

طفتثماللهبمينالمشواشأذهانفيراسخةبقيتليبيةوممارساتليبية

هذهدراستيمنالدافعهوهذاكانوقدالحكمتولواعندماالسطحعل

التاريخية.للأحداثمغارباباستقراء،ومغايرةجديدةبقراءةالمرحلة

والقادةللملوكأثرأينفتقد،الوثائقفيوالندرةالشحهذافيكناف!ذا

نستطيعأنناإلا،وهناكهنامتناترةأخبارباستثناء،!موط!سممعالمشواش

الواحاتفيالوظائفأهمأعطواقدالليي،*ص!لذويالفراعنةبأنالقول

مقربةأوالمالكالبيتمنل!شخصهياتإل!كا،انموديةالقوافلرئاسةأوالليبية
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والىوحهماسي!صاوخطورتهاا!لناصبهذهمكلانةإلىإشارةهذاوفيمنه

*م...الوطنالىالمؤديةالمناطق!كذهالليياالأصهلذويالملوكاهتمام

التررسوىيمثللاومكتثصفاتقرائنمنحوزتنافىماأنهووالمؤكد

فييغيروقدكثير،المجهولغياهبهوفيماوأنعليهالعثورتممماالقليل

!راء..العديدمنالمستقبل

15
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*ولىالفصل

والهم!نليبيا:ي!رض
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التار!عبرومدلول!صاليبياأ-

"ليبيا"كلمةوراءمننقصدأننااءلىنشيرأنيجدربنابدء،ذيبادىء

مناشتقاقايجعل!صاالذياللغويالتعرلفم!صانقصدولاالتاري!،المدلول

للواقعتمامامنافلأمرواقعفيوهو.والعطشالجفافأرضأي"لوب"كلمة

آخر.دونجزءع!يصدققدأولإقلي!اهأوللبلادوالتضاريهصيالجغرافي

يكنلم،القديمفيوالدولي!قاليملأسماءالجغرافيالمدلولأنكما

ت!صىالبلادكانتبلهذههايامنافيالحالعليههوكماواضهحامحددا

التيالشائكةلأمورفمنتسكنها.وبالتالطالتيالقبيلةأوالشعبباسمغالبا

لذلكثابتةحدودوقبيانتمييزهوالقديمالتار!فيالباحثسبيلتعترض

منهووالذيوألبون،ليبوناسملإغرلقعليهأطلقالذيالبلدأولإقلي!ا

وهط*!.ا؟"ريبوكلمةأصلعنالمحورة"ليبو"،هطمصرلةكلمةأصل

مصر.دلتاغربسكنتقبيلةاسم

ع!صاسمعقدالقبيلةهذهف!ن،القديمةالمصريةالنصوصإلىواستنادا

ق.م.عشرةالثالثالقرنأواخرفي"مرنبتاح"الفرعونعصرفيمرةلأول

متأخرةفترةفىالفرعونيةمصرفيالتسميةهذهاستعملتفقدوبالتالط

ذلك.بعدوالمصعباال!رضإلىلتشيرالحديثةالدولةآخرع!سدفيأيفقط،

العرقيةالوحدةلاحظواقد،المصرفيقدامىمثلمثل!ك!الإغرلقأنويبدو

ذلكفيبماالكبيرالممرتمنالممتدلإقليمتقطنكانتالتيللقبائل

الجزءاسمأطلقوالذلك6ي!طلدصيالمحيطسواحلغايةوالىالصحراء

لم!ستخدامهذاأنغيرلاقلي!ا.عروم!صاالقبائلكلعلىالرلب!)قبيلة

ورودهاحسبواختلفتالتار!عبرالمسمياتتطورتفقدمشقرا،ثابتايكن

كتاباتوأهم!صاالكلاسيكليةالمصادرفيا!مروكذلك6المصرلةالمصادرفي

.والروماناليونانالرحالةمنوالجغرافيإنالمؤرخين

0032حوالط!سراتعهدبدايةفيلإولىالمصرلةالمصادرإلىرجعنافإذا

النيلغربتقعالتيالبلادعلىأطلقواقدا!لصرلينقدماءأننجدق.م،
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المعاصربالمصطلحهذاويذكرنا،الغرببمعنى+لماأ-هو-أمنتعامااسم

ذكردون-لإقليملنفصللأشارةلاحقااستخدمالذيا.والمغرب"المغاربط

البلاد.هذهتتوقفمدىأيإلىأومعينةحدود

تربطكانتالتىلأصمليةالداخليةالعلاقاتأنفييكمنقدذلكفيوالممبب

العلاقاتتلكتتعدىكانتالتار!،قبلماع!صدمنذبالأخرالبلدينأحد

التاري!.الع!كدفينراهاالتىالظاهرةالسياسية

ليبيابجار!صابلادهيربطكانالذيالضيقالشرلطيميزيكنل!افالمصري

الليبيين.أعينفيالحالكانوكذلك6قط

إفرلقياشمالكانتالتار!6عصرفجرثمالتار!قبلعصرماغضونففي

قدالصحراءتكنولم،والمواشيالقبائلعبرهتتنقلواسعفضاءبمثابة

طبيعياحاجزاأوعائقاتمثلتكنلموبالتالطبعد،ال!كائيةصورتهاأخذت

القبائل.هذهتنقلاتأمام

نعرمر-ا-ا"ميناالمصرلةالدولةمؤسسظ!صورمعالتغيرهفيبدأ!مرلكن

ذلكوكانالقدي!ا،العالمفيموحدةدولةلأولسياسيةحدوداوضعالذي

..مقر002حوالط

داخلبقيومنالحدود،هذهخارجفروع!صابعضالواحدةالقبيلةفوجدت

نف!مهوجدمنأماوحدود.ووطنانتماءلهأصبحالناشئةالدولةحدود

بههخاصحياةنمطاتخذفقد6يطلهيالمحيطولغايةالحدودهذهخارج

لغايةللاثصرقأحيانايمتدوطنهكانوبالتالا6المؤقتو!ستقرارتميزبالتنقل

أخرى.أحياناوينكمش،النيلنهر

القدي!أ،ليبياتار!فيفالباحثوالبطصاطة،الس!مولة!سذهيكناالأمرلملكن

بتمصجيلا!لصرلإنقدامىخلف!كاالتيالمصهادرو"الوثائق"سوىأمامهيجدلا

قبلمافزةفيتاريخ!ص!ابتدوينبدأواأنمنذ36سمجيراوأخبارأخبارهم

غربتعيشكانتالتيالقبائلعنا!اخبارمنبالكثيرزودوناوقد؟الأسرات

الدلتا..
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بأنوفحص!كاهالقديمةالمصرلةالنصوصدراسةفيالمختصهونلاحظلقد

في!كدفل!اأنهافييكمنوالسببهوالثغراتبالفجواتمليئةالمصادرهذه

جاء!انما،المجاورةالشعوبمنغيرهاتار!منجوانبتسجيلا!ولالمقام

بجيرا!كامصروعلاقةنفهم!صاالمصرلةالحياةلجوانبتسجيل!كامتضهمناذلك

مصادرفيلذلكعموما.العمصكرلةالمناوشاتتميزهاكانتالتي،الغربفي

الخصم.أي!خرالطرفتمثل"عدائيةا

إلىشاأوله"،ثهص!+ول!بيتس"أوريكلإنجليزي!ثرىدفعالذي!مروهو

الليبيينتار!يدعىلاأنيجبابأنه1الليبيينعنمستفيضةدراسةفيالقول

ا".المف!ومبالمعنىتاريخا،هيرودوتقبل

الليبييننزاعتصورلناالمصرلةالوثائقبأنابيتس"06تفسيراتخلالمنونتبين

للجانبعطمكريةتقاريرالواقحفيهطالوثائقوهذهم!صم،أقوىأقواممع

يلآخر.

ل!الإفرلقي،بالعالماتصالهابدايةفيوخاصهةاليونانيةالكتاباتبأنوأعتقد

آ!صينوغيرمتجاهلين،برقةفيمشعمراته!امنوقرلبمحاذكانبماإلاتعن

الليبية.البلادعمقفيكانبما

أحيانا..والتشويهوال!كويلالغموضيشو!كامثلا،-ع!صاهيرودوتوأخبار

مام!كايستخلصأنوعليه،المادةهذهسوىالدارسأمامفليسذلكومع

لأن-التار!-فجرالفزةتلكفطوالليبيينليبياعنصهورةليعملىأمكن

نزولقبلتاريخهاحولوثائقاعتبارهيمكنمماخاليةتكونتكادليبياأرض

الصخرلة.الرسومباستثناءأرض!كا.علىولإغرلقالفينيقيين

سكانلناخدفه،وخامموضوسكمصدرالصخرلةالرسومتساهمأنوآمل

يكونوأن،النقاطبعضتوضيحفي-الليبيةالقبائلمنأسلافنا-المنطقة

أماكنتحديدفيبهولاستعانةعليه!نكبابويجب.وأجدىلنانفعاأكثر

ا-هءأح!3ء(،!ء"ا+ءا!م!..3+،لا،ا!أط!5*ه:مم!ك!م!حول33!ح،5،!،ط0.12-0079،1
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معيثم!كمأنماطوتبيان،الجسمانيةوملامحهمالليبيةالقبائلاستقرار

ذلك.أمكنإنونشاط!صم

الحضاريالطابعكيفتقدإفرلقيا،شمالغربفيالطبيعيةالظروفإن

القبليةعلىيقوماجتماسحضاركطنمطفيوشكلتهالنيوليتية،للأقوام

كمصر.موحدةدولةإقامةإلىيؤدولموالعثصائرلة،

حدودضمنليشقريكنلم،بداوتهطورفيشعبأيف!نولذلك

تبعاتتقلصأوتمتديممك!كا،التيالبلادرقعةيجعلمما،ثابتةجغرافية

..واندحارهانتصهاره4لتحركاته

الكثيرمنربط!كاالتيالقبائلهذهندرسأنعلينايتوجب،ذلكضوءوعلى

واحدبلدفياستقرواحدا،شعباتكونالوقتمرورمحوجعلهاالمقومات

فيالقدامىاليونانالكتاباستخدم!كاالتييولىالتهصمية"وهطا.ليبوناسمه

إفرلقيا.شمالغربإلىلإشارة

إفربقيامنجزءأقربوهط"اسرنيكا"6برقةبإقليمنزلواقداليونانوكان

اسمعممواومنهالليبو،أوالرلبوقبيلةوجدواا!لنطقةو3سذه؟لبلادهم

الكل.ع!الجزء

لم!!*،أولاالقارةكلعلىوأطلقهالقبيلةاسمهيرودوتاستخدملقد

العال!ايقهممونولإغريق!يونيينأنهالثانىكتابهامن6الفقرةفيفأورد

يضيفواأنعل!كموكان(،إفرلقياأي)وليبياآسياأوروبا،هطأجزاءثلاثةإلى

مصرأدلتاهورابعاجزءا

حيثدقةاكثرنجده،الكتابنفسأمن8الفقرةفيأي6آخرمقاموفي

بعدلنخلص2،المصرلةالدلتاغربوأبيسمرلوطمنتبدأليبيابأنيبإن

ىأالأخيرةهذهتبضحينقالدلتاءرأصعندويتوقف(إفرلقيا)وليبياأصياقاز!بينيفصلالنيلنهرلأنا-

اسها.إلىولاليبياإلىلاتنتيلاالدلتا

2،ء"هك!!+-ول13.دس!كلأه+")1ح،*ءأا"!غأأحألله!ياك!هءسأ.!.ط!4!ول46ح*حأمم!".س!"!)(.53ءاا!حا5

مح!!ا.2،3!78-77.0-091
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-عندهفي؟واضحةليبياحدودبأن6الكتابنفسمن32الفقرةفيذلك

غربا.سالوسرأسحتىمصرمنالغربإلىإفريقياشمال-كلهيرودوت

ف!نالعربط.وعليهإفرلقياساحلصهخورمنالصخرلةالمنطقة!ياوالمقصود

القديمالعالمقاراتمنالثالثةالقارةبأ!صاليبيا"أو.الوبةيصفالتارخأبو

المسطحاتوتتخلل!كاسالوسرأسإلىمصرغربمنوتمتدوآسيا،أوربابعد

هرقل،وأعمدةترشونيسالكبيروبحيرةسرتبخليجالمعروفةالقديمةالمائية

وحسب.المفترسةالحيواناتفيهاتنتاثمرحيثأوسعفسجنوبااتج!مناواذا

:أقسامثلاثةإلىتنقس!اكانتقديماالمغرببلادفإندائماهيرودوت

الليبيةالقباثلمعظمتنتثمرفيهالذيالهصاحلىلإقلي!اأ-

المماحليةالليبيةالقبائللمواطنامتداداويعتبرالداخلىلإقليم2-

فيه.العيثىويصعبالمناخقالصيوهوالصحراويلإقلي!ا3-

الثافطكتابهمن33الفقرةفيفنجدأ،سترابونجغرافيةفيبحثناإذاأما

ساحل!كاأماوأثيوبيا،مصرمححدودولهاآسيابعدتأتىالتيهطليبياأن

تتخللهممشقيمخطبمثابةف!سوهرقلأعمدةحتىلإسكندريةمنالشمالط

مطمافة،المحيططولعلىسواحل!كاتترلهرقلأعمدةومن.الخلجانبعض

وتقترب،الساحليةلحدودهاموازيااتجاهاتأخذإثيوبياإلىتصلأنوقبل

تكادحتىليبياعرضمنيقللمما،هرقلأعمدةباتجاهالشمالمنكثيرا

..منحرفشبهشكلاليبياتأخذولذلك؟حادةبنقطةتنتى

:2متباينةأقسامثلاثة-إلىسترابون-حسبليبياوتنقسم

توجد(!المتوسطالبحر*بيضبه)يقصدبحرنامنالمصاحلطولعلىأ-

التابعةالمناطقإلىبرقةمنتبدأ،الخصوبةشديدةوهطلأولىالمنطقة

هرقل.أعمدةغايةإلىفموريتانيالقرطاجة

برقة.تليالخصوبةمتوسطةثانية2-منطقة

الملاد.بمد25(21-)غا!ةإلىق.م38صنةبينماالفترةفيعاشإغرلضجفراؤ:ا-سترابون

2-+3هم!لاه:تأعك!ممم!كاسأولأطولع2،+حم!لألأ+عولوللالث!!"ل!ع+حع!ا5لأ.!!ع!3.

س!!اأول+ح!+ص!ح.!!ءهأهءخ"له55+حملأه).8681.!!21-2112-
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إلا!كاينبتلاجرداءومصر:الثانيةالمنطقةبينفاصلةمنطقةثم-3

أ.السلفيوم

سترابونفيعطينااثاولى(الفقرة.الثالث)الفصلعثمرةالسابعكتابهفيأما

أما2،ستادألفاأو13بحوالطليبياعرضفقدرليبيا،أيالبددهذاأبعاد

المسافة.هذهضعفعلىقليلافينقصطول!كا

مثلثشكلعلى-داثماسترابونحسبالخريطةعلىليبياترسموبذلك

المتوسط3البحرساحلقاعدته.!ستطالةإلىيميل

المحيطغايةإلىشرقامصرمنتمتدليبياأنإلىنخلصآنفا،وردومما

كماتقلصتقدالحدودهذهأنيبدوالوقتمرورمعلكنغربا.!طلصي

وصفتبونيقيةكتاباتإلىاستناداوذلك5.3سأصأس!ثا"غزالستيفانيعتقد

ظ!كرثماللوبيم.بلادفيالجيوشبرئيسوحدهاإفرلقيامقاطعة"بروقنصل"ا

الرومافطلإمبراطورأنشألماميلادي003سنةحوالطجديدمن!سم

برقة،منالشمالطالجزءفيالدنياوليبياالعدياليبياولايتيديوقلتيان

ليظ!كر!سماختفهثمالحاليةلطرابلسجغرافيكمرادفليبياوأصمبحت

طرابلسلولايتياحتلال!كمعمليةلإيطاليوناكملعندماوذلكجديدمن

.4الحاليةليبياظ!كرتوم!كاليبيامهصتعمرةفسماها34910سنةوبرقة

قد،الميلاديالسابحالقرنفيالعربالفاتحينبأنلإشارةتجدروهنا

إلىبمصرالنيلوادكطمنالممتدةالمنطقةكلتربطاليالوحدةلاحظوا

ملوكإحتكرتسوسقه.ولقدكثيرةطبيةفوائدولهوالبطل!اليونافيالعهدخلالبرقةمنتجاتأهمالسطلفيوما-

نباتياثرم.رحبإلىأرجعمنه.لإغرسقلحرمانالنباتهذاجنوراللي!يوناتلفولقدقوريتة،فيباطوصأسرة

25-28صا.صاليونيممكلوبهاريس-089المام.إفرلقياتارخيبرقةإقليمفيالسيلفيوم

امزا.08يساوىستاد).يونانيةقياسستاد:وحدة2-

3-"+3ه!،لأهأ؟)،.4ا-أع467،1!1.

-3ك!3اء1،ولأ031أ3ح4ء!أ++س!ح4حعأ.ولكاا4لهاس!4لا!+4!.+هولح7،سأع3"هلا4لا+ح5أ+4أ"+ءح3:

!53(ن!لهأ،!هول3أءه4اء،اممأ(أ4لا،?هءغ+هف4)ءلاخمأ+هء333أه+4حا"أ!فاهدول1291-8291،ه!ولكهطل!؟ء:

2791.!.اكه.

صهادر،دار:بيروتا.طلاسلاس.الفتححىالعصورأقدممنذالليبىالتا-البرغوقي،محموالطيفعبد4-

16.صا.719
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القديمة-ليبيابلادشمل!كاالتيالمنطقةنفسهاوهط!طلمصي،المحيط

.المغرباسمعل!كافأطلقوا

الس!نأصلب-

الكتابيتفقيكاد)الليبيون(إفرلقياغربشمالسكانعنحدي!ك!اإطارفي

علىأوليبيالسكان!جني*ضلحولوالرومانلإغرلقمن،القدامى

م!كم.لجزءلاقل

الملامحبعضوجودي!ساطيرلتبرلرسردإلىأحياناالدارسينهؤلاءويلجأ

والعيون!شقرالشعرمثلإفرلقيا،قارةفيغرلبةل!كمبدتالتيوالصهفات

...الزرقاء

نزلواالذين!يونيينمنليبياسكانأصهلبأنيعتقد"هيكاتيوس"ف!كذا

هيرودوتيرىحينفيبتررت(ةأوعنابةتكون)وقدسبوس،كا!ح30نواحي

واستقرتطراودةمننزحتقدتكونمم!.لأكل!ولة3الماكسييزقبيلةبأن

.،بالمنطقة

أصهليتانإثنتان6أممأردعتقط!كاليبيابأنآخرمقامفيهيرودوتويقول

أصهليتين.غيروإثنتان

الفينيقيونأماأصهليون،الجنوبفيو!ثيوبيونالشمالفيفالليبيون

!اافيمابعد.2استقرواف!نماولإغرلق

السكانبالليبيينيعنيف!نهق.م(2)القرنصأهعمم!!3"بوليبوس"أما

طرفمنبعدفيماعل!ك!اأطلقوالذينلقرطاجةالخاضعين*صليين

3.أفرياللاتين

مصادرعلىكلامهفي،،أمعتمداسالوست،)فيخبرناق.م!ولالقرنفيأما

)وقد،،)،هيمصالالنوميديالملككتاباتوهط-تعبيرهحد-علىموثوقة

!لولهول

ا-ه"!ي!:!+هه!ه+أح+17عم!ولا19ع،.391

2-وله"عه+هع:"هاسر"1ة،17!!،ولول791"!69.1

ر-ل!.حوللاع5،ط55!!ه!كل!ولكل!3"7د!ول5اع!3+ح*أ5-+!"،2!كا!!!+)هلأ

،ل!+!?.او78"56.
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فيلاوائلالسكانبأنله(،المعاصرلنمنصح!كامنسالوستتاكد

همجيوناعتقادهحسبأشخاصوهموالجيتول،الليبيونهمإفرلقيا،

.الحيواناتعيشةيعياثمون

اختلطثموفرسميديونأرمينيون،لاحقوقتفيهؤلاءمعاختلطوقد

علىتوسعواالذينالرحلالنوميديينذلكفأسفرعنالجيتولمعالفرس

وأسفرعنبالليبيينالميديوناختلطبينما.قرطاجةلغايةالبلادكلحسصاب

..2المدنفيالممشقرونالسكانوه!االموريين

وغزواتهجراتحدوثإلىجميع!كاتتجهأنهانلاحظلازاء،هذهسردوبعد

ذلكعنفنتجإفرلقيا،شمالساحلع!القدمفيموغلتار!فيأجنبية

يأخذ!راءو!ذهمنه.جزءتقديرأقلع!أوككلاللييالشعبالغزو

فرضياتوهطنظريا!كم،لتاكيدأدلةعنويبحثون،المؤرخينمنالمحدثون

ولأساطير،الزاثمنمأخوذةفرديةوأحداثلغويةمعطياتمنمشوحاة

التاري!المن!كجوعنالواقععنبعيدةغير،لاوفرضياتاحتمالاتإذنفي

إنممانأينفسصههلإنمسانإلىيتج!سواأنبهمولاخرى..التدوينفيالمعتمد

6المثالسبيلعلىالتار!فجرثمالتار!قبلماأواخرعصرفيالمنطقةهذه

.تحولاتمنعليهطرأوماتطورهودراسة

عرضهوبعدبلادنا،فيالتار!بفجراهتمواممنح*د!شا،3كامبسيعتبر

بالأصهليعتقدسواءحدعلىلهوالمعاصرينالمؤرخينقدماءنظرلوج!كات

لليبيين.المحلى

)أصحابالعربطالمشتىإنسانسلالة:سلالتينإلىأساسايرجعبأنهويرى

وع!*قصىوالمغربالجزائرغربفيبقاياهوتوجد(الوهرانيةالحضارة

الحديث.الحجريالعصرلغايةالمنطقةوعمرفي،!طلصيالساحل

ق.م-46عامنوميدياوحكلم.ق-مق.م-8633بينفيماعاشلاتينىمؤرخست:سالوا-

2-!س!اء،كهولا.ك!،،)4.3!حطءن!4،+(35!هة،ممازهء4أ!3اأ40احا!ء!!ءء4!طث!ول؟.!81.ف!ك!:

!ف!ل!5!اع+لع!ل!ةهثها669.
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وشرق)تونسق.مالثامنةيلففيظ!كرتفقد،الثانيةالسلالةأما

اسمعل!كما"كامبص"ويطلقالقفصية،الحضارةأصهحابالجزائح!،وهم

أوصهـافبينفرقلابأنهويرىط،3!33!!!!3!-5+هولح!واذلالبرلر

أالمعاصر.الوقتفيأفردقياشمالوسكان!خيرةالسلالةهذه

ا!ولالقرنفيسالوستذكرهوماالسلالتينهاتينبين"كامبسا.يربطكما

علىاستقرتالتيالعربطالمشتىسلالةمنهمسالوستفليبيو6ق.م

الساحل.

الداخلية.المناطقفياستقرواالذينالقفصيونف!كمالجيتولأما

وأن،النشأةومحليةمممتقرةإثنياتمنتكلونواقديماليبيافسكانإذن

؟السكانأصلفييغيرشيئالمالمنطقةقيمراكزل!سموانشاءالفينيقييننزول

فيالمرتزقةتجميدإلىدومالجأواالسببول!سذا.قليلةكانتأعدادهملألى

الحربية.أمورهم

يمثل2اأغسطصالإمبراطور.اعهدفيفكانهللمنطقةالرومافى!ستعمارأما

15حوالطبالمنطقةالرسميينالمستوطنينأعدادوصهلتحيثهلإستيطانأوج

3.المتطوعينالمشوطنينمنآلافبضعةمعألف

قبلعصرماأواخرإلىيرجعالليبيينأصهلبأننرىمجتمعةاطأسبابول!كذه

وسلالةق.م.أدف13حوالطالعربيالمثمتىسلالةظهرتحيثالتار!

منأ!برالنصيبف!نهولاءجانبوالىق.م.آلاف7و8حولطالقفصيين

المحروقة(الوجوه)أصحابالاتيوبيينمنهم)الليبيون(البرلرا!وائلسكان

العلياالمرتفعاتانتشرفيالذيالسودافطالتقليدذيالنيوليتيأصحابوهم

غيرزنجية.بصفاتملونونوالهوغار..وهمالتاسيلىمثل

ا-5.حولول.3كلاولش،!3ء!4عاس!!!"5.ح:65ل!هكسلاول،حولا،خ-س!974!للأأ3ءلل!1691،ه.":3213-.

ق.مءأ63مابينعاشأوكتافيوسسبزارجوليوسموكايوصاغسطسلإمبراطور-2

3-.)!ل!3ك!ولل!عثه:-لأع04033ه-3ء3!!:ا)امح!كأهكلخ!!!3اح4ح).ح!لا9،ع+ول1،ولفلا9حلالهنع++ء.ح

5!ع!ع:!لاولح.089،10.!!:454-345-.
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الصغرىإفرلقياحدودعلىإثيوبيينوجودلاحقةعصورفيفعلاثبتولقد

إلىيميلونبأ!كمبطليموسذكرهمالذينالغرامنتيونوم!كمفزاننواحي

السواد.أ

التيلائحاثإلىالرجو!منأجدىهناكليس6سبقمااستيضاحأجلومن

وتقترب،البشريةالهياكلتشر-علىذلكفيمعتمدة6لإنسانأصلتدرس

.الغرضلهذاا!لستخدمةالمخبرلةالعلميةللوسائلنظراالموضوعيةمنكثيرا

لنستثم!صدهذاموضوعنافيلكن،كثيرةالميدانهذافيوالدراسات

بدراسةقامالذي!نترلولوجي-ص!لك!لملا!!لأولطخولسأ*لم!حبأبحاث

القدامى.الصحراءسكانعنودقيقةم!صتفيضة

وجودإلىتوصل،جمجمة66عددهابلغالتيالجماجممنعينةوبدراسة

:السكانمننماذجثلاثة

المدروسةةالجماجممجموعمنه/ه25سوىيمثلولا6:زنبىلاول،لنموذج

النيجروالتشاد.6مالطنحوجنوباتوغلناكلماتزدادالزنجيةصفةأنحينفي

المفلطحا!نفمثلزلجيةملامحيحتوكط،مختلطوهوالثافط-النموذج

!نفمثلزنجيةغيرصهفاتيحتويكماالبارز.والفك،المتسعةوالمناخر

33.0/0وتمثلالبارزغيروالفكالمتوسطأوالرفيع

الجماجممجموعمنه/ه41وهطعاليةنسبةخيرويمثلويالثالث-النموذج

سكانفيالغالبالنموذجوهو،الزنجيةالصفاتمنخال6نتىوهو

.2الجنوبجهةمنالمحاذيةالمناطقفيموجودوغيرالصحراء

-التار!فجرفيالصحراءلسكانالجنسيةالزكيبةبأنذلكمنونخلص

الحدودعلىجيرا!كممعوالقليلةالبسيطة!ختلافاتبعضمنالرغمعلى

واحد.أصهلمنفل!-فزانمنطقةمثلالشرقية

ا-5*-لىس!ثه،3!ل!"1،0ء943!

2-+!ولءح!الا4ححا!ول،،طح3"أ،هـالا"ههول3،ع!3!،لااءا4لا،ل!3حمهأ!4ح3ش!3ا!ه؟!)ا"هكاأ*ح3-د!ل!ء4

4ء33ح3(ء305محرلا*؟لا!أك!أ+!اأ،ن!ا4ولح!"2،ه5-ن!أ5،ه+4ولح-.!م!ا3:ول75ه1ع!3حط!!ءاكلا

!+3ء+ولء+ا!"3تا"ك!ولا"!لا3!8691.".002.
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بأنهالمختصونيجمعوالذيالحالطالتوارقرجلبأن"شاملا..الباحثويعتقد

بطوليتميزالذي!صهلهذامنينحدر(هيرودوت)عندالغرامنتنهملمن

الرأس6اكبرالجمجمةحجم6المتوسطةوالبنية6المتوسطيةوالملامحالقامة

!ذرع،مستقيمةف!.أماينفومستطيلنحيفالوجه،وضيقةمستطيلة

أأيضا.طويلةوالسيقان

تختلفلاف!!كاالصحراويلاظلسسلسةشمالالقدامىالليبيينعنأما

السلسلة.هذهجنوبعموم!كمأبناءعنكثيرا

والجزائرقسنطينةفيمختلفةمقابرمنجمجمة24شاملا-درسلقد

تمامامطابقةوهيزنجيةملامحأييمثللام!صا22أنفوجدالعاصمة

الصحراء.سكانفيالمهيمنالثالثللنموذج

إفرلقيا،غربشمالغربسكانإن:التاليةالنتعجةإلىالباحثهذاوخلص

واحدأصهلمنفرعانهما6وجنوبهالصحراوي*طلسسلمملةوشمال

ءالشمالسكانوهم(متوسطةرأسص!ك)3ص!*سم!شاهنحوأول!كماتطور

لاستطالةإلىتميلالتىالضيقةالرؤوسنحوالثافيتطورحينفي

الصحراء2.سكانوهماسأه!()س!*سم!حهولشا

قبائلاحتوتأيضابل،البشرةبيضمنفقطليصصواالليبيينف!نوعليه

المصرفيقدماءعل!ساتعرفالتيالقبائلأوائلوهم،البشرةسمرعلىم!كم

باسمالمصرلةالنصوصوذكر!كمق.م.الرابعة!لفمنتصفمنابتداء

رسمهاالتيالملامحبنفسالقديمالمصريالفنانرسم!سمكما!"التحنو".

واالماهغاركل!ك!ل!ولكل!اسأ...التاسيلىمرتفعاتفيالقديمالليبىالفنان

القديمة!ثارالمصرلةخلالمنالليبيةوالقباثلالشعوبج-

ذإجدا،قديمةالمصرفيوقدماءالليبيينبينوالصلاتالعلاقاتإن

طوالذلكبعدواستمرتالتار-6قبلماعصورا!لىتاريخهـكافيترجع

ا-،،اس!:202.102505-

2-حول*ط.ولول.س!،"ه.ءأا،491.0.-
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القديمةالمصرلةلاثارمنأوفىمصدرانجدفلالذلك.التاريخيةالعصور

العصو!.عبرالمتنوعةالصلاتهذهع!يش!صدماجدرا!كا،علىنقثمتالتي

القبائلعنالمعلوماتبعضيعطينامصهدروأوفىأقدمتعتبرلاثارهذه

الليبية.

بل،واحدةسلالةمنليسواليبياس!نأنتاريخياثابتاأصهبحفقدوعليه

افقدامىالمصربونويممم!كم6مختلفةسلالاتمنتتألفكانتقبائل!كمإن

التمحو!6التحنومثلخاصةأسماءعل!ك!ايطلقوأحيانا-+ه!+.""اتماح

.الليبيووالمشواشأوالريبو

عنسنتعرفالذين،الليبيينقوميتكلونيخيرةالأربعةالقبائلهذهومن

كمام!صمامصدراباعتبارهالمصهرلةالمصثادربهتسمحمابقدرسلالا!صم

نإهيرودوتذكرهاالتيالقبائلببعضوربط!كاتقرل!كاوسنحاول،أسلفت

أ.ذلكأمكن

ل!+ي!للاس!وللتحتوا-أ

يعزيوقدءالبراقبمعنىا!تماح"القديمةالمصرلةاللغةفيالكلمةهذهوتعني

التحنو.2يلبس!كاكاناليالبراقةالملابسإلىذلك

يأالمصريالتار-فجرع!صدإلىالتحنوقبيلةعنمعلوماتناأولوترجع

فيعليهعثرلممكينعاجمقبضف!كناكق.م،الرابعةا!لفمنتصفحوالط

معركةجانبيهأحدعلىنقشبمصهروقدحمادينجعمقابلالعركىجبل

الفرلقهذاأعضهاءويحملو!خرليي،مصريأحدهمافرلقين،بينبرلة

الرسم.معاسم!ك!اي!تبلموانالتحنو،مواصفاتاالماخيرنفس

تمولذلك.مهمواللاحقونمعا!هروهاخذوعلطالصسيكثةالمص!اثرأقدمليبيا،لمص!نميرولوتوصهفيعدا-

الموضو3.حولال!عصيكيينللكعابكنموذجاخذه

دارمطبعةالقامرة:.لوبيةتار!فيولمحة)11!ورعمسيسمرنتباحعصر7ح.القديمةمصرحصنةصليم2-

82ص.0591.،المصرلةالكتاب
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الملكوهومصرتوحيدقبل)الصعيد(القبلىالوجهلملكآخرأثرولدينا

المصري،بالمتحفمحفوظواحدجزءإلاا!أثرهذامنيبقولمهالعقرب

،ثيران:ا!أولىالثلاثةفيتمثلأفقيةصهفوفأربعةإلىالجزءهذاوينقسم

لأولنقشتوأمام!صاالزشونيشبهلشجراالاخيرصهورالردعوفي.وكباشحمير

ياثصبهالسلاحمن)نو3البومونجأداةتحنو،و!كلمةعلىتدلعلامةمرة

(.المعقوفةالعصا

الظ!صور،إلىالتحنواسمعادمهق-0032-0028!سراتع!صدمطلعوفي

الملكاسمعليه!تب،العاجمنأسطوافطختمعنعبارةهوأثرفهناك

لفظةفوق!ص!انقثىوقدمكبلونأعداءوأمامهلاولى(!سرةمؤسس)نعرمر

التحنو.

تقرلبا.*سراللاحقةكلنصوصالتحنوفاقومإلىلإشارةذلكبعدوتوالت

النقوشول!كذه5(ساحور)الأسرةالملكمعبدلنقوشالفضليرجعلكنه

منالكثيرتعطيناإذالقومهؤلاءعلىالتعرففيعلهاويعتمد،كبيرةقيمة

"ضربعبارةا!سرىنقوشفوق!تبوقدالتحنو،عنالتفصيلات

التحنواا.أ

التحنولقومالأنثروبولوجيةالصفات-

والبشرةالقامةبطولالمصرلة-!ثارعلىظ!صرواكما-التحنوقوميتميز

إلىيصلمتموجأسودشعراكتاف!ك!ا.ويغ!لىنساءهأمكانوارجالاالسمراء،

وتظ!كروجوه!ص!ا2الصلمثلالثصعرمنخصلةجباههموتزلن،الكتففوق

بلحيرجال!ك!أيتميزكما،غليظةمانوعاوشفاه!كمناتئةووجنا!ك!اهنحيفة

مدبب.بطرفتنتىقصيرة

منعريضينشرلطينعنعبارةوهووالنساء6للرجالذاتهف!كوالزيأما

ويتمنطقالعقد،تشبهحليةبالرقبةوتحيطالصدرهعلىيتقاطعانالجلد

ا-عولح!"3كل!ول!،+طءح3!1ء0ص!4كح!53.*!-4كط!ههكه3سأ،كلا5ة!53!ح+!ع4!ددحء

!هطلأول4291،0.!.6.

راممه.علىالفرعونويض!عهبوتو!مدينةالبحريالوجه"ومورمزعاصممةالحية"الكبرىحيوانهوالصل2-
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يسمتركيسأوجراب*ماممنبهوشبتبالخصر،يلفبحزامم!صماكل

منالحزام!سذايربطالذكطالحيوانبذيلالنساءعنالرجالوشميز.العورة

."شعرهمفيالرلشوضعبعدمالليبيينبقيةالتحنوعن.ويختلفالخلف

التحنوبإنالتشابهفهوالمتخصصهينانتباهجذبالذي!مرأما

قرابةبوجودجاردنر"ألنا"الميمالمص!رلاتعال!اأعتقدفقدوا!لصرفي؟

عنذلكفيويختلفونا!لصرفيمثلالبشرةالتحنوسمرلأن6بي!كماوثيقة

ارتداءانالعالمهذااعتقدكماالبيضاء.البشرةذويالليبيةالقبائلباقي

يفعلكانكماالمصرلين،مثلمختنونأنه!اعلىدليلالعورةساترالتحنو

مناسباتفيالذيليضعونكانواحيث!سراتمرحلةفيالفراعنةذلك

دينية.

التتنووالصلرأسعلىالشعرخصلةبينصلةهناكبأنواعتقد"جاردنر"

.الفرعونتاجعلى

الرسوماتمنمزلدع!والكشفالحديثة!نترلولوجيةالدراساتأنغير

لامثلا،البشرةلونوالتحنوفيالمصرفيبينالتشابهبأنلنابينتالصخرلة

العنصهرفيبيناولقدأفريقيا،غربشمالفيعموم!صمأبناءعنيبعدهم

"شاملا"دراسةوم!كاالمتخصصةالدراساتبأنالفصلهذامنالأول

صفاتيحملونوفزانالوسصلىالصحراءسكانبأنتؤكدولصأسم!شا

الأسمراللونوم!كاأثيوبية

اليالليبيةالقبائل)من2الغرامنتيوسبأنمتأخرةنصوصذكرتوكذلك

ديودورذكروقدما،نوعاسودم(قالخامسالقرنفيهيرودوتذكرها

أخضعم(قالرابعالقرنأواخر)فيتوكلا.أجاأتباعمنقائدابأنالصقلى

!ثيوبيين.3يشطلونها6تونسشمال!طقبيلة

ا--ولوللأمم!5.ة"!أولءأ!م!+4"ء!ح!ح!هول.ص!ا،3ه3*ه334"ح35"ح4591.!171

حاليا(اليبيافزانجنوباستقرتلطمةأقوام:الغراصنتعون2-

ر-ل."!م!ح!!،3هه.اأح،!9.45.

26

http://www.al-maktabeh.com



بعمليةلهعلاقةفلا++!لكأ"أطط!ول"العورة"ساترموضو3أما

والتيالصخرلةالرسوملموضو!الدارحمهأنكماالمختنين.والمصرفيالختان

فيالصيادينأنبجلاءلهتبينالحجرلة،العصورإلىتاريخ!صافيترجع

العورةساترةمنإلاعراةكانواوهرانجنوبفيوكذلكعموماالصحراء

وكذلكالمشعار)الباروكة(الشعريشبهمممزسلشعركثيفرؤوس!كموع!

أ.مدببةلسل!كمكانت

أماالتحنو،قومعنالمصرلة!ثارذكركأصاالتيالصفاتنفسله!اأنبمعنى

علىالصلبينالربطفىالتحنووالمصرلينهبينالتاثمابهموضومفيالنقطة

التي!مورمنبأننذكرفإنناالتحنو،رؤوسعلىوالخصلةالفرعونتاج

ع!خصلةبعض!كمتركفقدالاثمعرتسريحةفيالتنوحهطالليبيونتميز!صا

ويذكر.الرأسأع!فيخصلةباستثناءالرأسآخرونوحلق،الصدغ

تتركلأولل!33الأوسزقبيلة،وأنساريةبقيتالعادةهذهبأنهيرودوت

الج!كة.الثمعرع!خصلة

طرفيإلاهوماالمجهةيزلنالذيبأن"بيتس"المصرلاتعالمذهبحينفي

هذهتزاللابحيثأيضهاممكنوهذا2الج!صة.علىعقدتللرأسعصابة

لان.لغايةالمنطقةن!ماءعندمتبعةالطرلقة

أشارتصهفةفي،الرأسعلىالردشةبوضعالليبيينتزلنموضو2أما

ذإق.م.الخامسالقرنمنتصففيهيرودوتذكرهاثمالمصربةلاثارإل!كا

"التقليعةاهذهوبقيتريش،رؤوس!كمع!يضهعونالنسامونيينأنإلىأشار

س!53كهلما"أيبوسكوروصهفإذ6ا!ليلاديالسادسالقرنلغايةالليبيينبين

رؤوس!كم."علىالردشيضهعونالذينبمعنىدلا،،لهحأء3فيالليبيينالزعماء

أ-34،ولاا!اس!،،،لهاح14د!الاحء33ء4ح!حلاء333د4ولاك!1،حلالاح!"!4.3+أ513+غ+ح3لالحكاه،حء4ح

3ءس!"+س!7أح63لهممطأهمما5!ليء3،ه33نطكهه،+9ولء33"ه+15!9ولح3.+5-ح)1،ل!8س:او77!025.0

2-5.!،أء"0553ءا04،!.ار6.

3-3.ل!اء1،3أ+56أهء3!ءأء+4!!4ح01ول4+مولس!4ول!فى.34+.+(محا33هح،7للا!33.+نه،3!+ء!،7أح!،!+احا،ح

،!لأ)س!اللاءحاححايعلا!3لة-!ت!646لدهكاح"7291،.130.
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والنبلاءالقومعليةبهااختصميزةالرداث!بأنق.3"غزال"صأصأس!3أفادناكما

وبتتبعالمصرلة!ثاروهوألا6الاولالمصهدرإدرجعناإذاأما.الليبيينمن

الحقيقة.هذهمننتاكد6الجارينبإنالعلاقاتتار!

وأشرفعلامةكانتبلبعي!كا،لقبيلةخاصالباساتكنلمالرلشةأنو!

ثمالعركى"6جبل"سكينأثرفيالتحنورؤوسع!وجودهاوعدم4وظيفة

الفرعونمعبدرسوماتع!ث!انعرمر"،"الملكأثروبعده"العقربالملكأثر"ا

التتنو.ف!كاا!صزممشاهدتمثلكل!صافىساحورع،

وردوقدأا!كزاحلأعلامةهوالردشةوجودعدمبأن"جاردنر"يعتقدولذلك

انتصرف!كاالذيمرنتباحالملكع!ووفيإسرائيللوحةمنالسادسالسطرفي

فرتحتالذيلليبوالخسيسالرئيس"....يليماددبنمريالليي!ميرع!

."رأسهفوقبغيررياثصةوحيداالليلجنح

بلادهفيإنسانوكل6وشكاوطنهإلىوصهلعندما...ونقرأ)،الثامنالهمطروفي

،(.2ريثصته..الحظمنهاختطفاالماميرالذيمقابلةكره

لوحةفيجاءآخرنصفهناك6المكانةوسموشرفعلامةالرسشةوبقيت

عندوالعثمرونالخاممصةالمصرلةالأسرةمؤسس)المموداق(الكولث!الملك

"كلوالعشرلنالثالثةالليبيةالأسرةمنالدلتامقاطعاتأمراءعنالحديث

،،.3الرشةيحملونالذينالأمراء

لاالتحنو،قومتميز!ياالتيالصفاتكلأنا!مرهطهذافيالقولوخلاصة

وجدتالتيالصخرلةالرسوماتعلىظ!سرتالتيالصفاتعنكثيراتختلف

-أجالأ،-آنتاسيلى)جراتواديفيوخاصةالوسصالصحراءعمومفي

ويتمنطقون(دينيةطقوسلأداء)ربماحيواناتبرووسأشخاصوتمثل

.حيوانذيلالخلفومنالعورةساترةيماممنبهيلتصقبحزام

القامرةللكناب.العامةالمصرلحةالهينة2.طإبراممم.مهخانيلنجبترجمة،الفراعنةمص!رنرءجاردالنا-

427.ص.هـ7.91

48-صالممابق.المرجححممنءسلهـم-103صالممابق.المرجحجاردنرءألن2-

94.ص.السابقالمرجححسن،سليمر-
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الخيل""فجةفيوأخرى(العاصمة)الجزائرا"خروبةفيوجدتالتيتلكأو

ظ!صره!اع!ظفيرةوت!كدلطويلشعرذوكطرجالاتصوروالتي)قمشطينة(

المعروهـالعورةجرابحزامه!افيويربطموشومةوأذرعة،قصيرةلسول!كم

(ثي!.الكرنطةباسم

التحنوأرض-

يبىالذيالسؤالولكن6مصرغربطتقحكانتالتحنوبلادأنلاشك

.؟الغربيةالمناطقأيمطروحا:إلى

اسما!أصلفيالتحنولفظبأنيىمننيبى-ألكسندرا-الباحثينمنف!كناك

هطالقديمةا!لصرلةاللغةفي!+و"تا"القومهؤلاءيقطنهالذيلإقلي!ا

.ا!رض

والملكالثالثتحتمصالملكع!كدإلىترجعكثيرةنصوصفيوردولقد

بلادجنوباتحدهامصربأن18،فىسرةفراعنةمنوكلاهماالثالثامنحتب

التحنو.بلادمصرتقعمنالغربوفيآسيا،بلادالثمرقومن.الممودان

أمكن.إنأدقبصفةالمكاننحددأنسياقطفيماسنحاول

4النطرونملحمنهيجلبالذيالمكانعلىغالباالتحنواسميطلق

أيضاويمشعمل،والزجاجالخزفأشكلاللتحضهيرالقديمةمصرفيالمستعمل

منالكبيرةوا!أعدادوالغنائ!الأشجارتصويرولكن.التحنيطعمليةفي

توحمطنعرمر"6""ثم"العقربالملكإنلوحتيعلىذكرتالتيالمتعددةالماشية

بقاعاأيضابلفقط،ي!ملاحتنتجصهحراويةأرضتشملالتحنولاأرضبأن

مستقرالتحنوشعبأنإلىوتثيم؟الخيراتهذهمثلعلىتتوفرخصبة

.أالفيومكاناستقرارهمكانأنألشدرنيبمالباحثةبعيد.وتعتقدزمنومن

ا-ولط!*لالملام!!!أ،ك!اهها!ول45!هطاطلاكهءحأ!أء!،!!،!.ه*همخهعط-5ك!4"!ء،93

.68.0،6891
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ويرمزلهسبك"المصى"لإلهأنعلمناإذاخاصهة،الرأيهذانستبعدولا

الدولةفيالمقاطعةإلهويعتبرالفيومفييقدسكانالتممماحبحيوان

"باش".بلادسيدبوصهفهمراتعدةصر(التمساح)نفسهلإلهوأنالقديمة

لوحةع!ذكراوقدالتحنو،لبلادالمكونينلإقليمإنأحدهوو"باش"

وبكت.بالف!إقلييم5(:ا!سرة)ساحورعالفرعونانتصار

التحنورؤساءأحدحزامعلى"."سبكلإلهرمز.التمساححيوانرسمكما

11(.)!سرةمنتوحتبالملكلع!كدترجعنقوشفي

نذكرالمصرلاتعلمفيالمتخصصينمنفرلقأجمعفقدالدلانل،ولكثرة

6ا!لثالسبيلعلى!،!!ا.بيتس01ولإنجليزيول".3130ء"ظ"هولشراطألمافطم!صم

وواديالفيوملمح!كابماالنيلغربإلاالواحاتكلتشملالتحنوأرضبأن

أ.النطرون

وأحمدحممنسليمدنر،جارم!كمآخر،فرلقالرأكطفيخالف!كمحينفي

بدايةمنذبمصرألحققدالفيوممنخفضأنأساسعلىذلكوكان.فخري

باسمتعرفالمقاطعةهذهوكانتهالفرعونيةالمصرلةالدولةتأسيس

.2البحيرة

أساسع!لاقليمواسمالموطنتحديديحاولونممنثالثفرلقوهناك

مصرتشوردهاكانتالتىالتحنوأرضمنتجاتأهمأنباعتباراقتصادي

أحأ!ولهلما،دطح+التحنوزيتهومق0028-0023القديمةالدولةمرحلةفي

003228-ههلاشراتقبلمامرحلةإلىتاريخهفيبأثريرجعيستش!كدونف!كم

طبيعةعلى"نيوبري"6الباحثتعرففقد؟العقربالملكلوحةوهوق.م

أشجارأ!اعلىاللوحةهذهعلىالغنائم!هفوفمعالمرسومةالأشجار

ا-5+ء!4!س!3!055حأأ!.94.-

2-4ء+!ل!.+ل!ل!!!!ءأول4حكلأأمح!،!لأأكط!4ه!5أ،كه.310.
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وأنمرلوطبحيرةتشملالتحنوبلاد"بأننيوبرييعتقدوعليهالزشون

".أأفردقياشمالفيأصهليةالزشونزراعة

حدودتمييزأمرتحطصمولاناقصةأ!كانلاحظجميع!كا!راءهذهوبتفحص

إلىتقعفعلاالتحنوبلادأنإلىنخلصأنناإلا6جيداالثمرقيةالتحنوبلاد

إحدىالفيومبلادبكوناالماولالفرلقإجماعوأنالمصرلة،الدلتامنالغرب

المصرلةالدولةإلىضم!صات!اث!اتماما،مستبعدغيرالتحنواستقرارمراكز

لاحق.تار!فيالناشئة

يلى:ماالفيومفيالتحنواستقرارترجحأوتؤكدالتيالأسبابومن

دراسةفيالمتخصصينمنوغيرهما"وادقا!تونتوممموناكاتونتعرفتلقد-

بأنالباحثتانوترى"ب".الفيومفينيوليتيةمواقععلىالحجرلة،العصور

إلىال!مجرةإلىمناخيةظروفاضطرتهاليبيةأقوامإنتاجهط"ب"المرحلة

اال!دنى.النيلوادي

002ء0042ا.ب"بحوالطللمرحلةسابقةوهط"أ"المرحلةالباحثتانوأرخت

االمالفأثناءكانالفيوممنطقةفيالليبييناستقرارأنبمعنى2ق.مسنة

..الموحدةالمصرلةالدولةإنشاءقبلأي،الرابعة

المعروفاللييلإقليمسيدأنهعلىذ!رقدالفيوماله"سبك"لإلهإن-

فييعبدكاننيت،لإلهابنبصفتهشبكنف!صهلإلهوأن"باش"إقليمباسم

الحج!لم.)صهانالصاويةالمقاطعة

"التار!.فجرمنذالدلتاغربفيآثارهاوجدت،يلأصلليدية"نيت"ولإل!كة

لفظتفسيرأ!!أ*"،"نييالباحثةحاولتحديثا،صهدرتدراساتوفي

+في،+وولولولمنمركب+ولول!سمبأنترىفي،لغويأساسعلىتحنو

وأأقداحفمعناهولحم!الثافطالمقطعأما،الأرضهطالقديمةالمصرلةاللغة

ا-!.ج.*ل!للا!!كل!03+!+س!ولول(،3115!-ا!4+"ام!س!أح+أ!!أول.ح4مما191:5و.!.ء:09-979

2-حوله++5لأه!6!!54!ولهاحط!3ءيعلأ!ع!لاهسأ!هصه!"اص،أولهكااهاه"هأاخاأول3ا!،للاأ

وله16اه!اأ5!91ر32.0،4.

34.ص7جالقدبمة.مصرحسن/سليمر-
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البعضاعتبرولقد.النيلمياهفيهتصبإناءبمثابةيكونطبيسمنخفض

منالماءتحملالتيروافدالثمانيةضمنتكونأنلم!+نيي--تقول

لأناءرمزسبق!كاقدلم!+لهأسمولىيالكتاباتأنغير6الدلتاإدالنيل

تصبالذيالمنخفضهط+ل!ولأرضبأنالباحثةوتخلص،القناةوليس

الفيومأمنخفضمثلسنةكلالنيلمياهفيه

إلىترجعالتحنولوجودالدلانلأنوه!:التاليةالفرضيةإلىنصللأخيروفي

الملكأثارذلكع!تدلكماق.م(0032)قبليلأسراتقبلماعصر

!سرةملوكاستيلاءقبلالفيومبحيرةتحتوكطكانتأرض!صموأن6العقرب

التمساححيوانرسموجوديفسرماوهذاعل!كا،الثانيةأوالأولىالمصرلة

التحنو.أحزمةع!سبك(الفيومإله)رمز

رسوماتع!والغنائم!سرىمنال!صائلةعدادويالحيواناتكزةأنكما

الفرعونعهدفيذلكبعدأو5(،الأسرةساحورعالفرعونمعبدجدران

صحراء،كلهيكنلملإقلي!اأنإلىتشيركلها12(الأسرةلاولسنوسرت

جنوباالتحنوبلادامتدتوربماللبحرهمحاذيةمناطقأيضايشملوأنه

الملكةمهصلةقاعدةع!الموجودالنقشيف!مرماوهذا،النوبةبلادلغاية

جزلةاستلمتأنهاومفادهمصر،صهعيدفيبالأقصر18()!سرةحتثمبسوت

شساعةعلىتشهدالدلائلهذهكلفيل.سن007عنعبارةالتحنوبلادمن

وأنجنوبيةبأقوامتجاريةصهلاتربطهمالتحنوقومبأنوأيضهاموط!صم

..ل!صممحاذيةكانتالنويةبلاد

سيوةواحاتسكنواحيثشرقامرلوطمنتمتد6التحنوفبلادهذاوعلى

وبرستد.2جاردنرمنكليعتقدكماءوالخارجةوالداخلةالفرافرةوالبحرلة

فقدالغربناحيةمنأما،الجنوبناحيةمنحدودهمتمثلالواحاتوهذه

2(.الخارطةع!هوواضهحكما.برقةلغايةبلادهمامتدت

32..ص.الفراعنةمصردنر.جارآلن2-
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لااال!وادل!ا!فرا!ةألواحع!مثلتالتيلإشجاربأنيعتقدمنوهناك

بر!ة!!يمفيينموالذيالسلفيومنباتتمثلبلهالزيتونألشجارتمثل

فيذلكهيرودوتذكرولقد6العصورصخلدهاالذيرمزهاوهوفقط

ول!كذا6السلفيومتعتبرإقليمبرقةبأنقالحيثالرابعكتابهامن69الفقرة

أ.برقةلقودعلىرسمالممبب

ل!+اولللأ+س!:لتمحوا-2

ج!ي!ةعرور-يئجما!ةعلىالمصر!نقدماءتعرف،ق.مالثالثةيالفخلال

هؤلاءفكانهالصفاتبعضفيالتحنوعنتختلفالتمحوهباسمعرفوا

ذويمن!رةنسبةيخ!كموكانزرقاءوعيونفاتحةب!شرةبلونيتميزون

يلأشقر.لثمعرا

وا!يمنىهـخطاةا!2صالذراعوكانت،طويلةجلديةجلابيبالرجالويرتدي

ردر!ات!خمسأوأرحرؤوسهموع!قصيرةوشعورهمالرقبةوكذلكعارية

!تافعلىللخلفومطروحة!ذنأمامتتدلىضفيرةيتركونوكانوا

وسيقانه!ا.أذرع!مويوشمون

المعقوفة.العصيأوالسيفوأحياناالقوسانهوسلاحه!اكانكما

!لنالور!طءفيومعقو!ةمزركشةأثوابايلبسنف!ن،منهمالنساءأما

2.سلالفيأطفالهـكن

أولادهنيرفعن!نالنسوةبأنيعتقدفخريأحمدالمصرلاتعال!اكانوان

سارية!ازا!ت!ا!ةوهذه63سلالفيالظ!كروليستعلىلباس!صنمنجزءفي

ولجلأ!ا!وراسمثلالجبليةالمناطقفيخاصهة!ن،لغايةالمغاربيةبلادنافي

..العالمبقاعمنكثيرفيوالرلفياتهالقبائل

ا-ول!1040ء،055ءأ،،اأ-!ألا،!.961.

82+!ع*.ر-ح:3فىءا،3ء!؟!"!،ه!ه.".461!-ول:!لهـلةع."ه6،.،أ7-ه

-3ول3،3"6كالهولاح.!يحا.!م
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الذينالبيضالبرلربأنالقاثلةالنظرلةأنالتذكيريجدرالمقامهذا!في

هالوندالإلىأصل!مميرجعحاليا(،العربر،)المغربإفرلقياشماليقطنون

ومغرضة.أساسهامنخاطئةهطبل،متينسندلهاوليستفنيدها،يمكن

فيالزرقاءوالعيونالبيضاءالبشرةصاحبة!قوامظ!كرتوقدخاصة

!ثارع!الرسومذلكع!وتثم!صدق.م..الثالثةالألفمنذإفرلقياشمال

الفرعونية.المصردة

الأسلافهمالتمحوأنإلىق.م5القرنفيتنبهقدهيرودوتأنويبدو

لمصرالليبيينأقربوهم،برقةفيالإغرلقعرف!ك!االذينلليبيينالمباشرون

أ.برقةلغايةوينتشرون

المسا!لينالتحنوعمومتهمأبناءحسابع!التمحوقبيلةأبناءتوسعولقد

القادمينمعالتحنواندمجث!االمصرلةهللحدودسكناهمفيوالملاصقين

ديارهم.ع!استولواالذينوأ!زعدداالأقوياء)التمحوا

أرجاءكلفيالمنتاثمرةالصهخرلةالرسومأنالدارسينبعضويعتقد

فياستقرتبيضاءأقوامإنتاجأ!كا)التاسيلى(جراتبوادومنهاالصحراء

وهمالمشديرةبالرؤوسالممصماةاللاحقةالمرحلةأصهحاب)عكسالمنطقة

الصيادينمرحلةإلىتاريخ!كافيترجعرسومفيذلكفخلدوا(،الزنوجمن

تقديرأقلعلىق.مالخامسةالأدفبحوالطد!صاالمؤرخىط!طأ!()3

!عالرلشويضعون(العورة)ساترةالكرنطةيلب!مونالرسوموتمثل!ك!ا

.2والدرعوالرمحالقوسسلاحهموكانرؤوس!كم

لار!لعمبإنماالتمحولمومالمصرلهالنصوصذكرأنوالمعروف

!ول-بيبىالملكعهدفيذكرل!صمأولكانحيثبكثير،الصخرلةالرسوم

آنذاكالمصريالجيث!ذكرقائدوقدم.ق.-02420228السادسةاال!سرةمن

ا-،."!3لال!ل!!3،"ه.ح+)،،14.!ي!ه"!+!م!اء-ا+"كل!"681.4.

2-ول."سساسأ5حلا++ا)شه"ممأه!+هعكل!*شهول".مه.،ر.ل!ال!عهه!،ط"+ه!

ع!!ه+3)ول"ل!!لال!ل!!ح،!.172.

34

http://www.al-maktabeh.com



وكانآسيا،بدوضدجيطمهقادأنهبأبيدوسمقبرتهنقوشفي"أوفط"المسى

تمحو.قوممنفرقةبيهامنمختلفةفرقمنمكوناجي!ثه

إلفنتينمقاطعةحاكما"حرخوف"النبيلنصفيذلكبعدذكرهمتوالىث!ا

بالتمحصفالتى)مص!اياممقاطعةإلىبرحلاتقامالذيالممادسة(سرة)

لأولامنمحاتالملكذكرالوس!لىهالدولةنصوصفطثمهذه.رحلتهفي

أالتمحو.لمحاربةسنوسرتابنهأرسلبأنه12()اليأسرة

تحملا!سرةملكاتإحدىفنجد18(،)!سرةالحديثةالدولةعهدفيأما

وأيضاص!!كل!،.ول!يم.ول+.3مم!+.3الدلتاشمالسيدة"أحمصلقب

التمحو.سيدةأحمس

الملكةأن"انيوبري"اومه!االمصرلاتعلمفيالمختصينمنجمحويعتقد

يطلقلم!سمهذاوأنا.حتاثمبمموت"،المرأةالفرعونأم!هذهأحمس

ع!"نيوبري"ويدللالتمحو..باثمعبعلاقةلهوأنلابدبلمجازاهعلها

أقامتهالذيالبحريالديرمعبدجدرانع!نصوردبأنه،نظرهوج!سة

وأختملكابنةهطهذهأحمسأنالنصهذاومفاد،حتشبسوتالملكة

ملكة.وأمملكوزوجةملك

6الأولأحصمىالملكبنتبأ!كاالتالط:الترتيبفيوضع!صايمكنهذاوعلى

الملكةوأميلأولتحتمسالملكوزوجةلأولأمنحتبالملكوأخت

حتاثصبسوت.2

المصرلاتعلماءسماهااماثصكلة8اطأسرةتار-منا!أولىالفترةعرفتولقد

ملوك!صا.حكلمتوار!تداخلتإذ،تحتمسإلىنسبةالتحامممةبمشكلة

تاريخياالمعروف.ووالثالثوالثافطلأولتحمتص:ثلاثةهمالتحامهمةوهؤلاء

أعتقدولقد.لإناثوتبفالسنصمغاريموتونكانواالذكورأبناءه!اأن

38-93.ص.صالممابق.المرجعحصنءسلمما-
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،وهارونمولمىلعنةإلىيرجعالتحامهصةمنالذكورموتأنخطأ،بعضه!ص!ا

بعد.فيماكذبتهوالدراسات!كئشافاتأنغير

لأ!صا"المقدس"الدمتحملالملكيةالزوجةمني!ميرة؟نتالظروفهذهفيو

زوجة)منشقيقغيرل!صاأخمنللزواجفتضطر،الملكينو*ميلابابنة

مصهر.حكمفيوالشرعيةالحقبذلكفتعطيه(ثانوية

عرشعلىجلسالثافطتحتمسأ،أنمانيتونوتأر!المصرلةالمتونوتعلمنا

الحك!ا،لأنهفيالاثمرعيةكمصبتهالتيحتثمبمموتأختهمنبزواجهالفراعنة

ملكطة6أممنحتشبهموتأنبمعنى3.ثانويةزوجهمنلأول2لتحوتمسابن

بعدالثانيةالمرتبةإلىيترلنبأجنبياتتزوجواإذاالفراعنةأننعلمونحن

الأخت.الزوجة

تتمكنأننستبعدلافانناالمنوالهذاعلىالظروفكانتوإنحتىلكن،

هذهاحزامدونالعرشسدةإلىابن!ااأواب!ااإيصالمنثانويةزوجة

هذابلونمأجلمنالمؤامراتبتدبيرملىءالقدي!االمصهريوالتار!،القاعدة

ال!صدف..

أمونتدخلقصةإلىحتشبصوتالتذكيربلجوء6المقامهذافييفوتنالاكما

روحبذلكفتقمصل!صا،المباشرةبنوتهوتاكيدلهااختيارهفيي!سرةربرع

ل!سذاحتشبسوتلجوءبأنونعتقدأم!كا.أنجب!ياحيني!ولتحوتمسأب!كا

ولاي!كاشرعمةتمسأنيمكنبش!كةلإحساس!كانتعجةجاءربمالإجراء،

للعردش.

المصرفيالملوكتار!ثدنمناولوهوالبطليالمصربدايةفيعاشمصىكاهنول+!لالمط:5:مانيتونا-

الفدماء.

تحتمصاللقبمذا6لخذروالذلكفمرعيين،غيرايناءالثلاثةالتحامسةأنع*لاع!م!ع.لبيرانجاكيعتقد2-

صع-اصونالدولةالهإلىينتممبونالشرعمينالملوكأنحينفينالمعرفةألها.وتحتتحوتأنجبته*الذيومعناه

21..صالفرعونالملكةراتيبة:حتئمبمموتانطرسوزان"

القامرةللكتابالعامةالمصرلةالهيئةمحمود.اللهعيد!اطمةتر..الفرعونالملكةحتضبمموتراتيبه:صموزان3-

26.مى..8991
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لارتداءتفسرانجدف!ننا.انيوبري"6نظروجهةصهحةعنالنظروبغض

فيمصربة،امرأةأيذلكإلىيسبق!صاولمالرجاللباسحتشبسوتالملكة

بلباسظ!صرنالليبياتالزعيماتأنا!لصرلةلاثارع!النقوشتخبرناحين

وهطالعورةجرابارتدتحيثساحورع"الملكمعبدجدران"علىالرجال

علىالليبيةالمرأةظ!سرتالصورةوبذات،المرأةعنالرجلتميزقطعةأهم

الثالث،رمسيساهابوا"للملك0مدينةنقوش!

علمفيالمتخصصهينبعضلدىوتقبلاارتياحاالفرضيةتجدهذهلم

أحمصالملكإبنةتكونأناستبعدواإذمهم،المصرلإنوخاصةا!لصرلات

)؟؟(التمحو.قبيلةمنليبيةزوجةمنال!ككمموساجلىالذي

قدالتمحو،قبيلةوم!صماللهبينأنإلىتشيرالتاريخيةالشواهدأنغير

فتوغلوا6ل!كاال!كمموساحتلالأثناءالمصرلةالدولةضعففرصةاغتنموا

جنو!كا.إلىشمال!سامصرمنأراضيفيالحدودأبعدإلى

فيأحصس،الفرعونوهووالد17المصرلةالأسرة"من!ميرا.سقزعف!صذا

بغرض)البحرلة(الشماليةالواحةإلىمبعوثاأرسلقدال!ككسوسضدحربه

العناصهرالليبية.ضدالج!كةهذهتأمين

إلىيعودالمصرلةيرضفي"التمحوا"تواجدأنإلىيذهبمنهناكأنغير

لذلكخطرا،يممكليكنلمبمصرتواجدهم،وأنالقديمةالدولةع!صد

عدموضمانال!ككمموسضدتجنيدهمبهدفكانالملكمبعوثبأنيعتقد

االأولبييالملكفعلمثلماجيمثمهصهفوففيتجنيدهمأو6معهمتحالفهم

..السادسةاثاممرةفيذلك

عمليةفيالتمحومننساءمنالفراعنةالملوكبعضزواجممصألةأما

نساءاستحسنواالملوكبعضانيعتقدإذ،الحديثةالدولةمرحلةقبلواردة

وال!ضعرالأشقر.الزرقاءوالعيونالبيضاءالبشرةذواتالتمحو
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الملكةمقبرةفينجدإذ،القديمةالدولةمرحلةأثناءكانتزواجحادثةوأول

بنتو!االثانيةحرسحتب-لوالدتهاصهورةبالجيزةالثالثةعنخ"مرسى

(.الرابعة!برالأسرةال!صرمصهاحبخوفوالملك

تحلىأشقروهطوشعرناصهحبيضاءبشرةبلونحرس.اتظ!صر."حتب-وهنا

.أقصيرةجبي!صابخصلة

على(الثانيةحتب-حرس)أمخوفوالملكزوجةتمثلرسوموجدتوكذلك

مواصفاتبنفصلاعلأكل!علك!3شافخوفويميراب!كامقبرةجدران

التمحو.2

الوقت،ذلكفيوالتمحوالمصرفيبينعلاقاتقياملأمرهذايؤكدوربما

ماع!طبيع!كافيومصاهره،تختلفنسبصلاتكانتأ!صاالظنوأغلب

ولاقتتال..العدائيةالعلاقاتمنالعادةعليهجرت

التمحوموطن-

إلىذلكويرجعالتمحو،بلادتحديدحول*زاءوتضاربتتعددتلقد

التمحو.لذكرقومتعرضواالذينعندالموطنهذاوصففي!ختلافات

جفدحينما6(ايلأسرةأوفيالقائد.المصانع!كان،القوملهؤلاءذكروأول

ذكرهموردثم.الخارجةواحةمنأتواقدكانوا،جيشهفيالتمحومنرجالا

بأريعقامالذي"حرخوف"،المترجمينورئيسالرحالةلممانع!أخرىمرة

بييحكمأثناءفيكانتالتيالثالثةرحلتهف!.بالنوبةيامبلادإلىرحلات

الواحاتطرلقعلى)أبيد!وس(الثينيةمنا.خرجتلهمانه:علىجاء6()االماسرة

التمحليضربالتمحو،أرضإلىذهبقديامرئيسوجدتوقد)الخارجة(

311.وأرضيتهوراءهفذهبتالغر!ط،السماءركنفي

ا-ول.ط!لال!5ولم!!حم!،!س!أ+*!ل!كل!3!!مالال!هولول)+3!ول+،!311.

2-.ولع،3"،ل!اول!!!طة*ا!م!."7

مكتبة.القامرة.ومنقحةمزمدةرابعةطبعة.والعراقاممهرج.القديميدقالشرقميالحءالعرلز!3-

ص.8491.145.دجلر-مصردة19
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بأنيرىمنف!صناك6التمحوبلادموقعتحديدحولكبيرجدلثارلقد

بلادوأنالثافط،الشلالمشوىع!النيلمجرىمنبالقربتقع؟.يام"ا

في.سليمةواحةحتىوتمتد.النيلغربالواحاتطرلقفيتنتشرالتمحو

لأ!كما،دكرورودنقلواحتىهوالتمحوموطنبأنوبيتسجاردنريرىحين

واحةطرلقعنأبيدوسمنخرجالذكط"احرخوف"مممارطرلقفيتقعان

إلىأيالغربطالسماءركنإلىخرجقدأميرهافوجديامإلىنزل،ث!االخارجة

6ودكرور.دنقل

ليستدنقلواحةبأن".يام"ابلادعنبحثهفيتوصلفقد"يويوت"اجونأما

فيشمالافتقعالتمحوبلادنفس!كا.أمايامبلاد!بل6التمحوموطن

جنوبا.ذلكبعدالتمحد()أينزلواثمالداخلةواحةمنالغربطالمنخفض

يام.2لبلادالتابعة*راضىباتجاه

الشمالمنامتدتبحيثالثصهصاعةمنكانتالتمحوأراضأنويبدو

أبحاثنتانجعنهذا،والخارجةالداخلةواحىشملتحتىالغربط

نقوشمنتحملهوماالفرعونيةالمصرلة!ثارخلفتهماأما،المؤرخين

هوأثرفهناك.بالجنوبتقعالتمحوبلادبأنلنافتوحمط،مدونةونصوص

الثافط.رممميس"الملك"إلى""راموزياسمهقائدمنم!صداةمسملةعنعبارة

عل!صاكتبءبالنوبةالممبو3بواديرمسيسمعبدببهوموجودةالمسلةهذه

برجالهليحملكولثي.فينائبهويربعينالرابعالعامفيأمر"ملكه"أن

.آمونمعبدفيللعملوأخذهمالتمحوعلىللقبض

قومبأنالحديثةالدولةإلىيرجحالذيالنصفاواضحةإشارةوهذه

أقترحكماالشمالفيمكلا!ك!الوكان!أنه،الجنوبفييشقرونالتمحوكانوا

ا-ح!صل!ح!!*هع!ك!!+*!اس!س!!ور)+!3ح)+3*ه!ول16.1.0!!هـع،ول!.!ه.+)ح.كل.21

2-ل!+3لاهوله،ح(مملام!لاءولاا!افاح!+هلهلاهم43ع!ا"سأ!حولولس!:!ا!ول591.0ر.!.":9777-
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جيشوليس"أدفو"امدينةمنجيشل!صملخرج(،الخارجةواحةفيالبعض

المصف!.أالنوبة

أهدىالذي"،الثالث"رممميصللملكيرجعأخرنصالرأكطهذايؤكدوربما

6الجنوبفيتقعهذهواواتوبلاد.واواتمنتمحوحجريالمعابدأحد

"بيتس"ا.اعتقادحسب2ل!صمالشماليونالجيرانهمفالتمحووبالتالط

نأتاريخهاالمؤكدفمن6الموطنهذاتحديدحول!راءاختلفتم!صمالكن،

مصرفيحصلالذيو!ضطرابالفوضىمرحلةاغتنمتالتمحوقبيلة

وعودةالحكمفيالمركزلةبذهابفأدىلاولى،!نتقاليةالمرحلةأثناء

مصر.إلىم!كمجماعاتالبلاد،فتسللتأمانالس!كرعلىوعدملإقطاع

بنيفي11()ا!سرةلأولأمنمحاتعهدمن6مقبرةفامنظرماثص!كوروهناك

وقد3صم..وحهواناوأطفال!ص!ازوجا!سمالتمحوومعه!امنقافلةتصورحسن،

فقدوا!خرلنهؤلاءلكن6التحنوعموم!صمأبناءبجوارالتمحوأستقر

التمحو.معواندمجواكيا!كم

إلىأشارتكمافقطالجنوبفيعالشواقدالتمحو،بأنيفزضفلاوبالتالط

الشمالمنشمالاامتدواسعاإقليمافمغلوابلال!صابقةءا!لسلاتذلك

2(.طرابلص.)الخرلطةباتجاهللدلتاالغربط

"أوريكإليهاأشارالتيوالحفرياتالدراساتإلىلإفصارةبمكاناالأهميةومن

معتتزامنفترةفطالجنوبمنقومبهقامأثارزحفع!عزتالتي."بيتس

فيتخطواوقدالنيلبمحاذاةوانتشروامصر،في*ولى!نتقاليةالفترة

..!ولالاثملاللغايةشمالاانتشارهمواصلواثمجنوباالثافطالاثملالزحف!صم

بزنوج،لي!مواالقومهؤلاءبأن،الجهاتهذهفيثربةالأ3االأبحاثنتائجوتدل

الغردبىالجنوبمنطرلق!كمفينزحواالذينالتمحومنبأنهمهـلعتقد

نذكرثار!علماءمنفرلقاتفقكماشمالا.متج!سين)حاليا(الليبيةللصحراء

ا-.-3535.ر!ا3!لا!ا+هساع!!.حماول-"ممممم!60همأهاسا!3-!!هساا!لالاا.!

*+ل!عاللألا!!ن!ولعا!5ل!مم!7!م!عل!حثهغ.!ع!)حع!لاه.غال!0*.13916..".هرا14.

2-5-!+ولم!3،!اأ+لم!ول+3لال!ن!مما!اس!33.!ع:هـ0948
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الحصر،لاا!لثالسبيلعلىو"بيتس""بروكا""فايدهرب!ا6"ستانفورد"6م!كم

فخار"ج"اسمعليهأطلقواالفخارمنمميزانوعاأنتجواالقومهؤلاءأن

أطلقبمصرفيليهموامقابرلقوممجموعةعلىالنوبةعثرفيوقدشأ".أو"

اسم!كممعرفة)عدما.ا.شأمجموعةأوالثالثةالمجموعةأصهحابعل!ص!ا

أق.مم!5"24-بينفيمال!ساويورخالحقيتى(

بمحاذاةوالثافطوليالشلالبينفيماالفخارمنالنو!نفساكتشفكما

مسافةع!..هو"واديفى..نيوبولد"طرفمناكتشافهت!اوالذيالقبور،

أيضهااكتشفهمنهالغربوالى.الثالثالشلالغربجنوبك!ا004

)الحالية(01الليبهةالصحراءفي""فروبينوس

التمحو،وأقوامأوا"ص!."جالمجموعةبإنمقارنةبدراسةييتس".01قامولقد

بلكل!كما،عندالبقرعبادةواتباع،الدفنطرلقةفيكبيرشبهوجودفلاحظ

والفخاراللباسمثلالماديةالحضاريةلإثاربعضفيايضا3صاتثماوجد

.2بالوشموالتريينو!سلحة

زحفواقدالتمحوأنفي!ول،الفرلقمعيختلفذلكفي"بيتسا.كانوان

فيواستقرواالخارجةمنأيالعكسوليسالجنوبباتجاهالشمالمن

.3الوادي

قبيلةجعلقدهيرودوتأنفنرىالمونانية،النصوصإلىرجعناإذاأما

مصرإلىاللهبيةالقبائلأقربالأدرماخيدي

وأن،الحقيقةعنيبتعدولاالصوابإلىأقربهيرودوتوصهفانواعتقد

ذلك.مصريثبتحدودع!القبائللتنقلاتالتاريشالتطور

شبه)وهناكالتحنومواطنعلىالتمحوزحففتؤكدا!لصرلةالنصوصأما

فيأي(الغربجهةمنالم!رلةللدلتامجاذيةالتحنوأيكانتبأ!كاإجماع

65.68-صة.ص.الصابقالمرجعحسنءصليم-ا
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علىساعدهمولقد.القديمةالدولةحكلمأثناءذلكوكان،الشمال

منيكونوالمالتحنوأنإلىبالاضافة،عددهمكزةجنوباانتثمارهم

حروبا،فطا"أوفي"المصريالقائدبهماستعانالذينكالتمحوالمقاتلةالشعوب

يلآسيوية.

منوالثالثالثافطرمسيسالفرعونينع!كدفيالمصرلة!ثاروتاثميرنصوص

اختلالخلفهاالتيالفوضىأثناءفيقبلهاوربما4الحديثةالدولةع!صد

كانوربماالتمحوجنوبا،زحفعرفتقدالفترةهذهأن6لمصرال!ككسوس

...الشمالناحيةمنعل!كمضغطتأخرىليبيةقباثلظ!صوربهصببذلك

اليونانيةالمصهادرفياثأدرماخيديبأن!!م!!"دوسانج"الباحثةوترى

ماوهذا،جنوبيةواحاتاستوطنواوأنهم،النيلطولعلىمشقرلنكانوا

أ.الجنوبلغايةالفرعونيةالدولةفيانتشارالتمحوع!ينطبقكان

الامرالزرقاء،بالعيونل!صمالسابقينالليبيينعنالتمحوتميزهؤلاءوقد

اليونانيةاللغةفيأترماخ"01لفظبأنلاعتقاد،إلىحسنبسليمأدىالذي

"درماخ".2اءلىحرفثمالعينينأزرقع!يطلق*صلية

رأس!سموعلىاليونانيكونأنيحتملألانتمصاءل:أنعليناوجبوهنا

أكطا.درماخ"كلمةأصلمنأدرماخيديكلمةاستخدمواقد،هيرودوت

الزرقاء؟العهونأصحاب

هذهأنهوفالمؤكدانتشاره!ا،فيالتمحوقومسلكهالذيالطرلقكانومهما

الفرعونيةالدولةضعففرصةفاستغلتالعددكثيرةكانتالليبيةالقبيلة

.الواحاتكلفيافاستقرت،والثانيةاالماولىلانتقالفتراتأثناء

هي:المصردةألنصوصذكرتهاالتىوالؤاحات

والبحرلة.الفرافرة:الشمالية-الواحات

والداخلة.الخارجة:الجنوبية-الواحات

6.رص..الصابقالمرجححصن.سليم2-

ا-3!!.)ك!لاولول،3طع!!ه!!!5+5"!!ص!،3.!.462
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الدولةمرحلةقبلالفرعونيةالسلطةتحتالواحاتهذهتدخلول!ا

أثناءعل!صاالسيطرةفقدتماسرعانثم،ق.م02القرنحوالطأيالوسحلى،

جديد.من!ستقراربهامنالليبيينمكنمما6لمصهرال!كسوساحتلال

إلاتتمصر!كائيال!االواحاتهذهبأنأخرىج!كةمنيرىمنهناكأنإلا

وهطسيوةواحةأما6الثالثتحوتمسالفرعونأيامعلىأ8الأسرةع!صدفي

ع!صدلغايةبهافرعوفطكتابطأوماديأثرأينجدفلاالنيلعنالأبعد

أحمدالشهيرالمصرلاتعالمذلكإلىيذهبكما)26(الأسرةفي"أمازيس"

.،فخري

*ه!3-ال!ببو

فيكانالمصرلة،!ثارع!مرةلأولالقومهؤلاءظ!كوربأنالمختصونيجمع

النقمىوهذا91(،)الأسرةيولسيتيالملكعهدإلىتاريخهافيتعودرسوم

الرلبوبي!ك!امنوكانالقدماءالمصرفيلدىالمعروفةلأربعةاالماجناسيصور

ل!ص!ا.المميزةبصفا!كمبعد(فيماالكلمةتحورتكماالليبوأو

لأولكانبأنهالمؤرخينمنجمعأتفقفقدالمكتوبةالنصوصفيذكره!اأما

الذكرهذاجاءولقد(،ا!ولسيتي)خليفةالثانىرممميسالملكع!كدفيمرة

نأمفادهماعلهاكتب6العلمينحصنفيعلهاعثرلوحةمنأجزاءعلى

الرلبو.2بلادبغزوقامالثانيرمهميس

علىالريبوظ!كوربأنترىصدرل!كا.حديثبحثفي"نيي"الباحثةكانت!مان

ذكرقوموقد618االماسرةع!كدإلىيرجعإذسابقوقتفيكانالمصرلة!ثار

ذكرتث!ا،الثالثتحموتمسالملكعهدإلىترجعنصوصفي)الليبحأالرلبو

الثافي.3امنحتبالملكع!صدإلىترجعالتيالرلبوجبالارهينةميت"لوحة

ا-،3*،ل!اه!ع.ولحم!+ط!ه3)303.!ك!ك!+(4*أثه5ءهأ3)؟ه!ح!ح)"ل!*ول3+3"لم!7أحمأ

ول.!س!:!.!77.74-

ء+-ول*ك!!(هول31ثا!س!ه!عمع!3هول31كه).52.0

45.ص.الممابقالمرجعحصنصليم2-
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الرلبورجلمواصفاتبنفساللييالجنديظ!كورهوالرأيهذايؤكدومما

لاشرةمنبإخناتونالملقب"الرابع"امنحتبالملكجيف!صفوفضمن

المنممدلةوالظفيرةالقصيربالطمعرالجنديهذاتميزوقدعشر،الثامنة

واالأثران.الملكلنفسالحرسضمنآخرنقشفيظهروكذلك.الأذنخلف

أالعمرانة.بتل"صعمري"بمقبرةموجودان

القوكطالليبولمضعبالمكونةالقبائللمجموعةاسمهوعموماالليبوأووالرلبو

هذهاسمأطلقواقد.لاحقةعصورفيلإغرلقأنلدرجةالعدد؟الكثير

الدلتا.غربإفرلقياشمالتقطنكانتالتيالقبائلكلع!القبيلة

مم!،+س!!3لأسبتالمصرلة،النصوصذكرتكماالرلبوقبائلضمنومن

علماءمنالمختصونويكاد6،ع!صك!أوللأاموق!صق،ل!سك!)5ق!صق

إلىيقعمقرسكناهمبأنيجمعونبالدراسةالموضومتناولواممنالمصرلات

عندالرلبوزعيمف!نالسببول!صذا2(،)الخرلطةبرقةمدينةمنالغرب

وهوالتحنوأرضعلىالترول!كدفمصر،كانلاستيطانجيشهتحرك

علىانقضددبنمريالرلبوزعيم...إن":النصمصروهاهولأرضلإكرب

،،2التحنوبرماته..إقلي!ا

ذكر!كااليالليبووجبالالليبوبأنيعتقدمنالباحثينمنهناككانوان

وحسبإفربقيا،شمالفيالصحراويا!طلسجبالهطالمصرلةالنصوص

أسماءكثيراتشبهالرلبو،زعماءأسماء01ف!ن،جوليانأندريشارل

النوميديين".3

"كابار"6المثالسبيلعلىم!كمنذكر6المختصينمنجمعالرأيهذاوياثصاطره

علىظهرواالذينالليبيينأن!وليرىحيثا؟ح!مناو"سليماماسبيرو"0

ا-*.*ص!ل!.."ول+ل!5،ولرهك!+5!م03عص!طالل!كلع!!.!مم!+1،سا5كم!:ا!و3.!.62.

عع*7

كثيرفيأنهغيروالتمحو.التحنومماةليبيتينقبيلتينع!المصرفيقدصاءتعرفالمماحة،الرمبوع!!ورقبل2-

بعدفيمااستخدمتمعا.كماالقبيلتينإلىللاكمارةالتحنواصتخدمتالحديثةالدولةع!المصابقةالنصوصمن

اللهبية.القبانلكلا،لىالرلبوللاشارةإصم22،الأسرة!يامولغاية

3ح.ولأطلأر.،*ح+3)وله!ول!!ط"*ول!لاهلاة!"ه*3!!د!5)"ه3ولطول8*هء+س!لاح

!مع!س!).3!ح+ه.ثع!ح7913و.!،54.
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البرلر6هط:مختلفةبأسماءإفرلقياشمالفي!نيعيشونلاولسيتيمقبرة

لاختلافاتمنالرغمعلىيحافظونزالواوماوطوارق،شاويةقبايل،

الزرقاء،والعيونالبيضاءالبشرةمثلالخارجيةالمميزاتعنالناجمة

حتىيظ!كرذلكبل،المدببةواللحيةالملولبوالشعرالمعقوفالطويلو!نف

رمزوم!كالاولسيتيمقبرةع!وجدتالتيالرسوموبنفسالوشمعادةفي

01الليبيةنيتلإل!كة

ف!نناالمصرلةالنصوصلبعضوتتبعاأيضهاالمصرلة!ثارع!واعتمادا

تسمح،الخيراتكثيرةخصبةس!طيةمنطقةالرلبو،موطنأناءلىنخلص

الموالثيقيليةوأيضاالرلبوقبيلةمثلعددهابكلزةعرفتقبيلةبعيثى

وتاثصملالرلبو،علىانتصارهمبعدالفراعنةعل!صااستولىالتيالمتنوعة

بالخصوبة.المتميزةالمواصهفاتهذهكلبرقةمنالغربالىالواقعةلاؤض

عنيقول6ليبيا!أرضوصهفهوفيق.ملاؤلالقرنمنتصففيسترابونفهذا

فأعمدةموريتانياثملقرطاجةالتابعةالمناطقحتىبرقةمنالممتدةالمنطقة

الخصهوبة.شديدةبأ!صاهرقل

للرلبوا!نثروبولوجيةالصفات-

أ!كمنتبين6دائماالمصرلةلإثارخلالومنالرلبوءمواصيفاتعنأما

6الطولمتوسطووهمأشقر،وشعربيضاءباثمرةذويالتمحومثلكانوا

(لإذن)خلفالصدغجانبمنأوظفيرةخصلةالرلبوقومصالرجليربط

الليبيينمنغيرهيتميزعنحينفي،لحيتهويرخيبرشتين،شعرهويزلن

ساقيهيزلنالذيوبالوشما(،رقماللوحةفيهوواضحطوبلكمابشارب

رجاليلبسكماأس!*.نيتولالليبيةلإلهةرمزعنعبارةوهو،وذراعيه

واحد.كتفعلىوتربطجنبعلىمفتوحة6طويلة)رداء(جلابيبالرلبو

أ-ول.حمم!كل!+،ولع!!31+هل!5لاس!ل!ك!3!لا-،03ح)!+!!،لال!وله!مط5ك!ول!ل!

يأطحمأ"!.13يوو.+.!.6.ع
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لقميصارتداؤههوالليبيينمنغيرهعنالرلبولرجلآخراختلافوهناك

أ.العورةجرابمنبدلاالرداءتحت

عدمع!دليلالعورةجرابارتداءعدمبأنالمختصينبعضويفمصر

عضوبقطعالفرعونفيعاقبهمانجسين"06الرلبورجالويعتبرونختا!كم

الذكر.

عندالتذكيرعضهوبقطعفالعقاب،مصيبغيرالرأيهذاأنوأعتقد

هوذلكعلىوالدليلآسيوبين.أوكانواليبيينالشعوبلكلكان،الفراعنة

علىعندهمالذكرأعضاءبقطع6المشواشمعحربهفيالثالثأمررمسيس

معظمتفهيمحسبمختنين)أيالعورةجرابيلبمصونكانواأ!كممنالرغم

الرلبوبينالملابسفي!ختلافأنأفترضكماالموضوم(.فيالمتخصصين

لهعلاقةلاالليبيينوطرازلبسا!أذواقفياختلافمجردكانالليبطينوبقهة

بالأجمماد.2

ع!مدمنابتداءمصر،تار!فيم!كمادورايلعبونالرلبوقومبدألقد

يقطعجعلهمصر،مماحدودعلىللخطرالكامنتنبهالذيالثاقرممصيس

ويطلبمعظم!يافيوانتصرالحيثيينضدخاض!كاناجحةمعاركسلسة

منعوضاا!ل!كددة،مصرحدودع!ويدافعليرجع،الحيثيينملكمعالصلح

الدولةأراضحسابعلىالشرقناحيةمنالمصرلةلإمبراطوريةتوسيع

الحيثية.

الوقائيةالحصونمنمجموعةأماممصرإلىالثائرمسيسوبرجو3

منالرلبو.زعيميمنعل!اهذالكن(ذكرهسبقالذي)العلمينحصنوم!كا

المصرلة..ا!ماراضيعلىوالزحفحلفتكوين

ا-3+!م!هلأ.ته!ممم!تهولعا،طأول"!!هث!33،!.212.

يالفكايةالعصورأقدم+منذإمرمقماوئممالامصربينوالصيامميةالحضمارلةالعلاقاتالخيرءامالعقوط2-

.218ص.،8891*صكندربة؟جامعةةالقديمالتار-فيماجستيرق.مرسالةالئانعة
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3!ول:3-ول.ولالمشواش4-

منفرلقويرىالمصرلإن.قدماءعليهاتعرفالتي،الليبيةالقبائلآخروهط

ع!كدهافيترجعخطاباتفيمرةلأولالمكلتوببالنصذكروابأنهمالباحثين

فيفرقةيؤلفونكانواحيث91(5!سرة)الثافي"رمسيسالملكحك!الفترة

جيشه.

ذلكفيمستدلين18يلأسرةفيكانظهوره!ايذكربأنمنهناكأنحينفي

المثمواشقومذكرتوالتيا.الثالث"امنحتبا!للكلعهدترجعبنصوص

في!انماهباديةفىالرعاةعندتنشألا،سمينةماشيةومربطمعدنهصهناعكأ

أكثير".وكلاماء!كاأرض

التيالليبيةالقبائلرأسع!كانوا3صمأنظرا.نيي"هذه،وجهةيؤكدومما

المصريالكاتبكانوان01؟!ولا.سيتيالملكالثافط"ءرمسيس01والدحاربت

منبدلاالتحنواسمالمصرلة!ثارعلىرسومه!أفوقنقشقدالقديم

المعروفينالتحنوعكسالبشرةبيضكانواأ!كممنالرغمعلىالماثمواشه

بشر!ك!ا.بسمرة

قومعن"ونورايت"+ولقه!ولكلاللباحثمشفيضةدراسةوفي

أ!ص!اأوالتحنو،منالمشواشأصلأنمفادهافرضيةإلىتوصل.اشالماثموا

واحد.أصلمنوالتحنو

زعيم،أنالفرضيةهذهتاكيدأجلمنالباحثساق!صاالتيلادلةومن

التحنويظ!كربصفاتكان02()!سرة"الثالثرممميسمعحربهفيالمشواش

ويه!شرطةالعورةوساترالذيلويرتدي6الجبينعلىوخصلةشعرطوللوم!كا

2.المتقاطعة

ا-!.لم!!ا!مم!طول35!"ا!أ3!!3وللال!اح-ححل!3كلم.!.87.

2-5.ول.*حم!!حملا5++!،!+ولع3+-كه+-طهل!5!*-ول!*84!1،،2".29.
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التحنوبينالصفاتبعضفيالتاثمابهأنهوالصوابإلىلأقربولاحتمال

فأسماهم6لبسفي"لأول"سيتيالملكنصوصكاتبأوقعقدوالماثصواش

المشواش.عنعوضاالتحنو

إلىترجعوالتىمصحأصهعيد)فيهابومعبدجدرانعلىالمنقوشةالمناظرأما

أ!كابمعنى6معاوالنصلصورةعلمااحتوتفقد،الثالثرمسيصالملك

اسم!صم.ذكرالذيالنصودونتالمفصواشبمواصهفاتاحتفظت

هالبشرةبيضف!ك!اأشقر،جنسالمشواشأننتبينالرسومهذهخلالومن

التمحووالرببو6معالصفةهذهويتقاسمونالتحن!ا)عكسفاتحةوعيو!أ

أقدممنذالليبيينالقديما!لصهرييميزبهاالتيالخصائصبأهمويحتفظون

وجرابالصدر،علىالمتقاطعةو!شرطةالمدببةاللحيةوهطألا6العصور

وتزلنالطويلا!لعطفالمشواشمنالرجلارتدىكما،والذيلالعورة

الريبووالتمحو.قوممثلبالردش

همالماثمواشبأنوالمتخصهصين،الدارسينبينإجماعشبهوهناك

مكانوحددهيرودوتذكره!االذين6لا*!الاا!3الماكمميزأوالماكسيون

حلقصهفا!كمومن،بتونسالجرلد()شطترشونيسبحيرةغرباستقراره!ا

بأنهيرودوتويقول.!يمنالصدغعلىتترلظفيرةعلىولإبقاءكلهالرأس

أحفادبأنهميعتقدونكانواالماكسيينبأنقبلهذكرقدهيكاتيوس

(01اليونانيةطروادةإلى)نمصبةالطراوديين

المصرلاتعلماءومنالمعاصرلن،ال!تابعنأماءالقدامىالكتابعنهذا

غربييقطنكان"بأنهيقولالذيبرستد"هنريذكر"اجيمسيمكنبالضبط

وقتئذ6الحدالمج!صولةالصحراءقطنواالمشواش،ل!كميقالقومالليبيينبلاد

فيعمرواالذينالبرلرأصهلجدالبلاوهمبالماكسيزههيرودوتذكرهموقد

الحربيةالفنونفيماهرون6مانوعامتمدنونقومإفربقيا.والمئهصواششمال

ا-:ل!+!مه"ع!عهلأأعطع!!07)191،.ءارو.
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مصرفرعونضدهجوميةبحركاتالقهامع!قادرونجيداممصلحوق

جاردنرأالرأيفيويوافقه

أسلافالمشواشيكونأنالضرورةمنليس"أنه"بيتس":يرىحينفي

علماءكبارأحداكدولقد6أيضامستحيلغيرذلككانوانالماكسيين

.211ا!صلهذاع!برستدهنريوهوجيمسالمصرلات

أعطتالتيالتسميةأصهلالمشواشاستخدمفقد"بيتس"رأيحهبودائما

لا.الجذرث!ك!72

الفرعونيةمصرفيالمشواشاستخدمهالذي7ول33الجذربأن"بوزنر"ويرى

الزقية.3اللغةفيلانلحدمشخدماومازالالمميديعني

والق6المثمواشأصلمنالماكسيينبانحداريقربصراحةلا"بيتس"أنونتبين

مرة.كلكتاباتهفيويكرر.النتيجةهذهإلىتؤديالتيلأدلةكليتبنىكان

حيثساحلياطرلقااتخذواوقد،الغربمنمكانمنقدمواالمثصواشبأن

نأنعتقدوبالتالطالشرقيةالرلبوحدودأبعدبرقةوكانتالرلبو.علىزحفوا

(2)أنظرالخارطةحاليا.تونسمنيبدأموط!صم

نجدللمنطقةالقديمالتار-فيالمتخصصينالدارسينكتاباتفيبحثناواذا

وأ+م6القدي!االمغرببلادسكنتقدالمشواشقبيلةبأنيرى."ج.كامبسا.أن

.4الشرقإلىالغربمنسيرهمفيساحلياطربقااتخذوا

المصرلاتعلمفيمهماالأولاختصوقدوكامبس()بيتسالباحثانويتفق

كلمةبأنالقدي!ا(المغربفيالتارخفجرمرحلةلدراسةالثاقتفرنمبينما

الثانية،الطبعة.كمالحسنترجمةالفارميالفتحا*لىالعصورأفدممنمصرتار!يرمصتد+هزىجهمصا-

ص.312.الممابقالمرجعجاردنر.وأيضا381ص7991.للكلتابءالعامةالمصرمةالهينة؟القاهرة

2-05"3!+ول!!ه،+)ح!31

3-ك!.!30+،"!!أ5هةولكأصحس!4!اأحاشأ(!هأ!ه!،!ءأءمه.!6له3:!!طة4+ه!ه9591."941.

4-،3!س!ص!-5حمأولس!ولك!ل!ه5!!ولط!ل!س!ه!!!سك!هول"!73!3!+7ل!

لا+3ل!لهم!!!3"لمهـء*3+طكلى3س!+ل!ك!+رأه!3ل!ه!ع!!ي!أ5رلأ3"1691.!644.
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تغيرتوقد+حل!7،لكلمةالمرادفلملا،3لأوهطبربريأصلمنمشواش

01ت!سا)سك!لملا3اللاتينيةوفي3-كمللاثم3!لاسك!7فأصبحتلإغرلقعند

علىويطلقث!قسكللا،ف!سو:"بيتس"اعتقادحسبف!سوالحا!طالجذرأما

والحر.النبيلومعناهإفردقياشمالفيالحاميين

تغييراتالتسميةهذهعلىطرأتفقداسم،أولفظأيمثلومثله

في:لأخرىمنطقةمنوتخرلجات

فزانغرببربرىول:3ولل!ول

العيره!ا:+5،5

درارأكم!يم-ول+:++15

المغربطالرلف*ص!ث!قأسك!ول-أ:

2.سالا!أسك!ول-):ث!*ص!ول

إفرلقيا،شماللس!نالأصه!لاس!اعلىالطفيفةالتغيراتمنالرغموع!

)العرقية(لبرلرشماللإثنيةالوحدةيبينإنماذلكف!نهلأخرىمنطقةمن

إفرلقيا.

ماحسب-والمشواشالماكسيينبينالربطفيالباحثينإجماععنياثصذولا

التشابهوأنالماثمواشخلفاءليهمواالماكمميإنبأنيرىالذكط"غزال"إلا4أعلم

قدالنيلواديمنالقرلبينالماثمواشبأنللقوليكعىلاوحدهلأسماءفي

3.الماكسيورهم3صموأالغربإلىتنقلوا

منقرلبةمنطقةفييممتقرونكانواإنماالمشواشبأنأيضاويعتقد

والرببوبالمشواشالتحقواالبرلربلادمنفقطالمغامرلنبعضمصر،وأن

ا-ل!.ءولول5،طع3!!كل!"!3.!.51.

2-5.!+ولل!3،!ه.)ح+.ع.74.

3-ا-ة5.3،اكهء،!،14ء3ة3م!أه*أ"ا3ح4حك!"احلا4له!3!ه!+4،!،ه:65ل!!-3!!اول191:ه.ه.6اد-3

134.
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القباثلمنقبيلةأيتكونأنيستبعد.كماالفراعنةبلادفيمع!صمواستقروا

.أالكرنكآثارعلىمثلت،قدبرقةغربقطنتالتي

آراءأنحينفي،الكلفايةفيهبماتمامايقنعنال!أ)أوقزال(غزالأنوالحقيقة

هيكاتيوسمنلإغرلقالكتابأقوالعلىأصلااعتمدتقدلأولالفرلق

وهطأخرىحقيقةإلىبالإضافة.اللاحقينمنع!كمأخذومنوهيرودوت

لهذابأنوأفترض2.الطراوديينأحفادبأ!كمأنفس!ص!االماكسييناعتقاد

فالحروبالقدي!ا.المصريالمصدرإلىثانيةرجعناإذايف!مره،ما!عتقاد

إلىترجح،متأخرةفزةفيكانتالقدماء،المصرلينضدا!لشواشتزعمهاالتي

ال!كجراتتعاصهرتحر؟تالفترةوهذه،ق.م12والقرنأق.م3القرنأواخر

منالنازحةأوروبيةال!كندو-!قوامبعضضغطف!ياتسببالتيالضخمة

فيالكلاسيكىالعصرلإغريقيىالسابقينالسكانع!لاشودوالبحرالبلقان

البحرالمتوسط.وسواحلجزر

موطنعنيبحثونسكا!صااتجه6!خيينأيديفيكربتجزبرةسقوطفبعد

شرقع!وفدتأنوعنيفةجديدةهندوأوروبيةهجراتتلبثول!اجديد،

وفيالقدي!اي!ددنىالاثمرقفيالسكانأمام!صاودفعت6أيضهاالمتوسطالبحر

اسمالجددالوافدينعلىالقدماء6ا!لصرلولنأطلقوقد6الصغرىآسيا

البحر.شعوب

سواحلإلىال!كمجيةالغزواتهذهأمامالفارينبعضوصولنستبعدولا

تحالفتؤكدهابوومدينةالكرنكورسومنصهوصإنبل6إفرلقياشمال

الطراوديين.مثلأمام!صمفرومنالبحرشعوبقبائلبعضمحالمشواش

تحالفواالذينالماثمواشأحفادالماكمصيينبأنالقائلينحجةفييزلدماوهذا

مصر...أرضعلىالبحروالطراوديينقبائلبعضمع

ا-5.3"ءكه،+أ،!هءنم!سءم!4ء01ولف4لاس!له!ه.34+1،!ا3م!ولنههة!هله4ش!7ح4!ع!"ها

+ه*لط4ءلا"3ءاه!س!،3+ه)(فاح،1!ص4!فهها!5!!دىفه!طه،ءاءممأ!ا!4ح!ثة!

ه*ا?00*3ء3ء4"اآذ!!ه1291أ-،289ور!.طء+طعه334.0729،1

2-ا?5.3فىص!ا*ء،،ا:505"5آي!ا!ع1ا-02.91
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نأ"وانرايت"يقولالبحرباثصعوبوعلاق!كمالمشواشعنحديثهوفي

أطوال!كاتزاوحالتىالطوبلةالسيوفاستعمالحلفائه!أعنأخذواالماثصواش

حامل!صا.منتصفإلىوتصلأذرعوأربعةثلاثةبين

معينةإشارةاستخدامفيوقلدوهم،الخيلركوبم!صارةع!صمأخذواوكذلك

فيترفعباليدإشارةوهطمةلملا5ثألما،ك!شامصطلحعليهايطلقالشرلإبعاد

"المشر.لابعادلأعداءوجه

منغيرهمعنالممصوالث!ميزتقدالطويلةالسيوفهذهأنوالحقيقة

الليبيةهالقباثل

الملكمعالليبيينحروبفيصهغيرةكميةالمصربينقدماءمنهاغنمولقد

02(.اي!سرةالثالث91(ورمهصيسالأسرةمرنتباح

علىفرسم!سال!صاواندهث!المصريالرساملكبرها،ال!هصيوفهذهو!صرت

المثمواش.أيديفيوركزعل!صالانتصارهطاولات

هومنإلاالماثمواشمنيحملهالملذلك،ثمينةكانتأنهاالدارسويتبين

كماوجاهشرفعلامة)وهطرياثمةرأسهعلىوكانالليبيةالصفوفرأسع!

لأنالبحرشعوبعنأخذوهاالليبيينبأن"وانرايت"ويعتقدالذكحأ.سبق

".2السلاحمنالنو3هذاومتاجرلصنعمعادنتتوفرعلىتكلنل!اليبيا

حكمامن8للأسرةتاريخهفييرجعنصوردأنهإلىأشير،المقامهذاوفي

نأقبلوهذا،معادنصناعالمثمواشأنمفادد(الثالث)امنحتبالملك

نأع!تنصالكرنكنقوشأنكماالبحر،شعوبمعويتحالفوايتعرفوا

012اكزمنمرنتباح،جيشأمامالمهزمينالليبيينمنغنمواقدا!لصرفي

المفمواشسيوفمن19أوأالصغيرةالليبيةلاشلثةمنقطعةألف

.3النحاسية

59ص7.حصنىجصليم3-

2؟

.5-اء"6،لم!!!!4!*.وللا.ه."3ء**ول4

أول4.2و.5

http://www.al-maktabeh.com



ثلاثةبينتتراوحبأطوالسيفا004حوالطعلىإلايستولوال!اأ!كمحينفي

الليبيينمحالثالثرمسيسحربفيالبح!الشعوب)تنسبسواعدوخمسة

أالبحر.شعوبمعالمتحمالفين

علىتعرف!صمقبلمعدنيةأسلحةالليبيينبحورةكانأنهواضحاويظ!كر

عندهم.منالطويلةالسيوفعلىوالحصولمع!كمالبحروتحالف!صمشعوب

رأيحسبالبحر-شعوبمنالمشواشأخذهاالتيالثانيةالنقطةأما

عمليةفي5+!ولحأول-،حوالمسماةباليدإشارةاستعمالفي-وانرايت

وجهتمص!صرفياك!مر،أوقرنهيئةعلىإشارةاليدتع!لىبحيثلاضابعلف

منالبحر.فأجدشعوبإلىالباحثينمنكبيرعددينس!كاوالتيالعدو،

بالصحراءالصيادينلثقافةدراستهفي"هوارد"أنإلىلإشارةبمكانا!اهمية

بأنلاحظقد6الحجرلةالعصورإلىترجعوالتي،النيلوواديالوسصلى

حينفيخلف+منبالحزاميربطحيوانبذيلمزودونالصيادينهؤلاء

ليبيامحارباوتمثل6أرقماللوحة)أنظرالعورةجراباالأماممنبهيلتصق

ويضع*ماممنالعورةبجرابوينتىوسطهالىيشدهقصيراثوبايرتدي

حرفشكلع!باليدرموز!أيضهاالمثمتركةالنقاطمن(ريشاترأسهعلى

.2أغصانبثلاثةلا

أ-.)!كا!.ولحيع4+مه(+حع5كعه،همهاعا!ء،66.017

2-!.+مم!ول4مافولول6+هة،مم!طعر+!!+!01ل!ش!4ح4ح!ا4!ء!ه3أ؟+عخ،6لحدظ1"!س!أص!م!اءأء!لةع.ع.51.
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رشترسهطىشحالأم!مخا6!رسص!دشتمير!دهمهشذ.!ساشطسل!!سطهـتمثك8لكلالثية
طتصطيحراتردد!شاس!!الصى.حدراناصام!صرمةالرصر!صشهور

الرسومأصهحابثقافةفيالمتجذرةالعلامةهذهتشبهألاهنا:ونتساءل

"!.سمللا5ول+لأكلك!ح"باوالوسصبالصحراءالصخرلة

العرباتموضعف!النقاشمنالكثيرأثارتوالتيالثالثةالنقطةأما

وكانت،الليبيينمن"الثالث"رممميسالفرعونعل!صااستولىالتيالعسكربة

عربة.29وهوجداالعددقليلة

ثمينةالعرباتهذهبأنو"!ادقارتون""وولسون"وانرايتا.،منكلويتفق

عربونتمثلف!لذلك-رأ!كم-حسببربرلةلشعوببالنسبةومكلفة

أ.الأمنعلىوللحفاظلإسكا!كمالمصرفيطرفمنله!اقدمتوهدايامحبة

أقوىهولطرفأوللصديقعادةتقدمالهدية!انمقنعغيركلاموهذا

مصر6أعداءكانواالمشواشأنتاريخياالمعلومأنحينفيودهكسببقصد

ودلطلبحاجةفييكنولممصرفراعنةأقوىمنالثالثرممميصوأن

ا-ل!ول،ث!،حىولا،للاحطأ7حط!9ءس"39.0.3
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مقابلالليبيينمعالمصرلون!كايتبادلسلعةكانتأ!كاأعتقدلذلكالليبطين.

تجار!صا.فيوسطاءكانواالتيإفرلقياوسلعوالعاجالذهب

يتعقبونالجرامنتيين،كانوابأنهيرودوتذكرالكلاسمكيةالكتاباتوفي

أحصنة.أربعةتجرهاعرباتذلكفيوي!شخدمون،يلأثيوبيينالتروفلوديت

يقدنكنالماكسيين،جيرانوه!ا324!ولزواسنساءبأنأيضاذكركما

أ.الحربيةالعربات

أل!كوقار-ا!اهاغار-جبالمنوكذلكناجر-التاسير،-الطلقال!كواءفيأما

لعرباتالصهخرلةالرسوممنكبيرعددعثرعلىفقد،الليبيةالحدودولغاية

.2هيرودوتوصهف!صاكماأحصنةأربعةتجرها

ا"لوت"وصف!كا-كما"الرلاحتسابقالتىالطائرة"العرباتهذهأعدادولكثرة

منعدددراس!صاع!انكبكلم!شا.فقد3073-*ل!ممأ)س!+ه+.كأ(

حينفى.الخيولمرحلةاسمعل!كاأطلقوامرحلةفيوجمعوهاالمتخصصين

دلائل.ذلكفيول!صما!لحاربينحضارةبمرحلةت!ممي!كاآخرونيفضل

0015-بينفيماالوس!لىالصحراءمنطقةفيالمحاربونهؤلاءظ!كرلقد

طرفمنالحربيةالعرباتهذهاستخدامتوافقمرحلةوهطق.م0012

لمصر.الهكسوسأدخل!كاأنبعدالمصرلين

مقوماتمع!كمظ!كرت6الوس!لىالصحراءفيالعرباتهذهأصحابوبظ!كور

المنطقة.أوضاعالكثيرمنغيرتجديدةحضارة

وأنتجواأيضاالخيولالقادمونهؤلاءامتص6العرباتركو3يما.لىفبالاضافة

يهغارمنطقةفيالماءمصهادرحولواستقرواالفخارمنجديدانوعا

الوس!لى.الصحراءمنأخرىومناطق

ا-.ل!+!هه"ر)ا!أع!7،7)هث!!ا،98هث!!.491."ا.49

2-!!3ط!ولول335!ء!"-!53!!!هة+ه!هلا3لث!!3ط-3!ء3!+"اط!"3!لا.ساع

عثل!ح:3!)+5!ه"3ط!!"س!5س!ك!هص!!ولا!*.355!!.6391..ع.؟3.
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الليبيينقدماءوبينالجددالقادمينهؤلاءبينصلةالمختصونوجدوقد

رمزلةهندسيةبأشكلالالصخرلةالرسومعلىظهرواالذينالجرامنتأجداد

الرأسر،ع!الريشوهطميزا!كمعلىحافظوالكنمعكوسينءمثلثينتشبه

فترةفيث!اوالخنجر.والرمحالدائريالدرعفيالمتمثلالرئيصيوسلاح!صم

اتفقما*هشأمل!اعلىولكوكسويوكدالطوبلة..بالمميوفتزودوالاحقة

البيضهاء.البشرةأصهحابمنبأ!كمصللألأسك!!ا"لوت"و"بروي"منكلعليه

فيظ!مرواالذينالعرلاتأصحابالبفصرةبيضالمحاربإنههؤلاءكونولقد

سيطر!صاعلىفرضتامتيازاتذاتمحاربةطبقةالوس!لى،الصحراء

وصهول!صم.قبلالمنطقةفيالمتواجدةالزنجيةالسلالة

بأربعةعرباتع!التروقلوديتيتعقبونوهمهيرودوتاليهمأشارولقد

أحصنة.

-الغزوةهذهبأنأعتقدهالقديمةالمصرلةوالنصوص!ثارع!واعتمادا

وتراجعانحصهارتمثلالوس!لى-الصحراءمنطقةعلىالمحاربينغزوة

مرنتباح.أالفرعونبه!األحق!كاالتيالكبرىوال!صزيمةالفشلبعدالليبيين

21القرنحوالطكانتالجرامنتيينمملكةنشأةبأنالمقامهذافينذكركما

وكانتل!صا،عاصممة"جرمةاواتخذتفزانبجنوبقامتوقدأيضها،ق.م

هذهمنجزءاتكون6-ان-أجارالتاسيل!مرتفعاتضمن!هغارمنطقة

.2المملكة

وكانتالوس!لىالصحراءمنطقةالتجارالمحاربينإمبراطوريةاحتوتلقد

بينالتجاريةالوساطةفيوخطيراعظيمادورابذلكفلعبتوسط،منطقة

منإفرلقيافيالزوةمناجموبينالمتوسطالبحرحوضفيالحضا!بةالمراكز

وغيرها.الف!كودوجلودوعاجذهب

اق.م.224ا-214بينفيماحكمعئمر،التاسعةالمصرلةيلااسرةملوكمرنتباح:رابعا-

2لأ-..ه،!+اه!شأا-،لا!لا!5لاهلمهولطأ!!ه+3!ولس!!كهـي!كا،عع!ل!ق.!.75
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علىتؤكدالصخرلةالرسومف!ن.الطلقال!كواءمتحفإلىثانيةرجعنايهاذا

هذهتمرعليهكانتالذي،المفترضالطرلقتتبعمنونتمكن،ذكرهسبقما

وممراتأوديةالطربقفتقطع،التجاريةالقوافللحمايةالعسكرلةالمركبات

وأعتقد-الطائرةالعرباترسمت،الممراتهذهوجدرانصخوروع!.صعبة

إشارةكانتأيضاوربماالقافلةم!مارتخليد!كدفكانتالرسوماتهذهبأن

رسومتتبعناإذاالقافلةوتخرج-طرلق!صاتظلفلاالقوافلتتبعهاخارطةأو

-أجار-تنالتاسيل!ث!اغدامسباتجاهوتزللبدة-طرابلسمنالعرلات

أهء!.غاونواحيفيالنيجرإلىويصلأموارسأدرارإلىنزولاألكلغارومنهث!ا

علىويضعونالب!ثصرةبيضاللبيينبأنالليبيةالقبائلعنكلامناونخت!ا

ويركبونالطوبلبالمميفويتهملحونالعورةجرابويلبسونريشرؤوس!صم

وحدهم.المثمواشقومفيتتجمعكل!صاصهفاتوهذه.العربات

يرتدوالموالرببو6الطويلةوالمميوفالعرباتيمتلكوالمالتمحوأنحينفي

رؤوس!سمعلىيضعواولمالبشرةسمرف!نواالتحنوأما،العورةجراب

الرلش!.

تبينالمصريةثار!وكذلكالصخرلةالرسومأيمصادرالمنطقةفانوبالتالط

بلادغربتقعمنطقةفيإفريقياغربشمالسكانمنالمشوالشهؤلاءبأن

ساحلياطرلقااتخذواوأنهمءبرقةمدينةهطالشرقيةالريبووحدودالرلبو،

نزلوامصرإدالوصولوقبل4المصرلينمعحرو!كمفيالشرقإلىالغربمن

أولا.الرلبوبلادفي

وبعدلك!كمهتونسنواحمطفيالماثمواشاستقرارقبيلةالممماريؤكدفهذالذلك

الوسصلىالصحراءناحيةأدراج!كمعادواالمصرلةالجيولف!أماماندحاره!ا

المنطقة.!كذهاستقرارهمع!شاهدالصخربةوالرسوم

ا-ا!ث!ق،ع!"للا*ع3ولى!!+3ك!س!!لأ5هع!ل!.(مافىأداأ--+ل!،!)ه3اه؟أ"له.33اهلأءول.94

م!ألا3ولكح!5:!لا!طه9691،ل!حطا5!رو".14.!ط.عأث!اهء055س!ا،041-9315-05.
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مفادهاولصكد!اه+صالتيم!كم-ونذكرالكتاببعضفرضيةفانوبالتالط

المنطقةالىنزلتالتيالبحرلضعوبمنالباثمرةالبيضوالمشواشالليبيينأن

للأسبابمردودةفرضيةمصرإلىزحفتوم!ياق.مأ14و15القرنينحوالط

التالية:

ومعرفةعلاقةلهماكانتالقديمالمصريوالكاتبالرسام-الفنانأن-

القويةالصلةأدركلأنه6الليبيينمعالقبيلتينفذكرهاتين،بالليبيينسابقة

الملكع!كدمصرفيهاجمتالتىالبحرشعوبيعرفكانأنهكما.بينهم

مثلفروع!كابعضتحالفتثم6حكمهمنالثامنةالشةفيالثالثرممميس

السنةفيوالمثمواشالرلبومنالليبي!معوالتورشو!كوشالثمردن

نفممه.الثالثرمسيسحكممنعاثمرةالحادية

ليبيةقبيلةبذكرىلنااحتفظتقدالمصرلة!ثارأنهو!خر،السبب-

المصرلة.)4(اثاممرةمععلاق!كموكانتالتمحووهمالبثمرةبيضأفرادها

لبياضالليبيينالتمحونساءاستحممنوالاشرةهذهفراعنةأنويعتقد

يأ6ق.م26القرنحوالطهذاوكانم!كنفروجواالأشقروشعرهمبشر!كم

المنطقة.البحرإلىشعوبنزولقبلقرونعشرة

الرسومذكر!يا-كما*ربعةالرئيسيةالليبيةالقبائلالىبالذكرتعرضنالقد

الرلبووالماثمواش.التمحو-التضنو-وهط-القديمةالمصهربةوالمتون

كالتالط:وهطأممماءهاإلاعهانملكلام!صمةفرعهةقبائلهناكأنإلا

ع!صدفيالمصرلة!ثارعلىمرةلأولظهرتوقد17:!5+صككللأأموقهق-

البح!ضعوب)الثمماليةالشعوبمنأصهحابهاأنعشرع!الثامنةالأسرة

الريبو.منالق!صق،أنفمصهما!كميعتقدلكن،

الجيشفيكمرتزقةبعضهماشتغلالعدد،كبيرةقبيلةوهطمماس!ط!،:قهق-

مصرمعحر!كمالرلبوفيمعوتحالفواالمصري

ا-ا).+-!لاهح!ي!)3+5)ىء!-3طولتا-3فح!ممم!-3لأا!-.(ل!!!!هةك!طالأ!ح9"!3

حم!ء!).!ءء7*ولح-ح!*:33.ط!ق!ول:5!لا.8891.!.181.
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نطقربماأكأصاالمختصينبعضويعتقدصغيرةقبيلة"!طلأس!،:كيكش-

والمثمواشالرلبومعالمنهزمينضمنرجالهاذ!روقدق!كقهلاسمخافى

الثالث.رمسيسأسره!االذين

أن!كمهـلعتقدا!لصرلة،ثار!ع!واحدةمرةذكرهمورد+م!!كهص!:إسبت-

ول.صك!+33!3باسمهيرودوتذكرهممنهم

"إسبت".لقبيلةخافىنطقأيضاهووربما+ص!ه!أس!:أقبت-

الثالث.رمسيسالفرعونأمام31صزموامنمعلم!3:ذكروا-شاي

بالذكريجدمرأنهغير،فرعيتانقبيلتانوهماس!+:3-*سك!5!ويكن-هس

(1رقمالخارطةأنظر)أهسة.اسمتحملبرقةفيقبيلةهناكأن

الابتاشا!
013ق4و55طلأبىمأسالص!"ةخب+ا

.،03-افىاالتؤت!يم!دهب-(

)ف!ص!بضالمحرالا

!ا..

اعت،:*

*حطر!بالكا4

عى1مىثاباافع!لمما*ه

،المجوالناس*طبرب!ة!!!ض

!برنز

كأءازخله".*

انءب

الم!ب

فىلى8

ضتكلظأبز

ا*،.4"مىملم

ق.م."12حوالطالمصرلةئار!ذكركاكماالليبيةانتشارالقبانلتمثل،5:رقمخرلطة

ق.مالخامسالقرنفيهيرودوتذكرهاوكما

ا-ح+!!3،05ول!حم!+3!لصا!+3-47.!.3*ول
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الكلاسمكيينالكتابعندالليبيةالقبائلد-

ال!اليكارنالصيهيرودوتالتار!أبووهوأقدم!ك!ا؟الكتابهؤلاءمنونأخذ

المصهادرلإغرلقية،أقدممن4ليبيالممكانوصفهيعدالذيق.م()484-428

وبعض3سمبصفايتعلقفيماخاصهة6التفصيلمنب!نيءتناول!كاحيثمن

نشاط!ك!أ.أنواع

في3صالجيرامرةمناكثرهيرودوتأشاربمصهر،الخاصالثافطكتابهففي

الرابع.كتابهفيفنجدهالمعلوماتفيالتفصهيلأما.الغرب

يعتبرهيرودوتفان،الليبيينعنالقدماءالكتابألفهبماوبالمقارنة

غليلتشمىلاناقصةمعلوماتهتبقىذلك!منالرغمع!لكنهأوفاه!ا،

عاداتمنالقليلإلايعلملاالكتابتصفحبعدنفسهيجدإذ؟الباحث

منالكثيرويج!كل،الكاتبفضولواستشعرتأذهلتالتياليبيةالقبائل

المبالغةإلىهيرودوتيميلماوكثيرا....القبائلهذهعنيساسيةيممور

ممارسةمنزارهاالتيالبلدانفييراهمابينأحياناويربط،والمغالاة

ا!لعلومةفتصل؟بلادهفيموجودهوماوبينالدينيةوالمعتقداتالطقوس

نية.حسنعنوربماا،"مزيفة

أتخذهسوفلذلك6الليبيةالقبائلوصهفمنأوفىيعتبرذلككلومع

الموضو3.حولالكلاسيكيةللكتاباتنموذجا

منالمماحلع!استقرتالأولى6القبائلمنمجموعتينهيرودوتذكرلقد

توضحهكماإنتشارهمويظهر)داخليةفىالثانيةأماهالغربإلىالثمرق

(2رقمالخارطة

فيالنيلدلتامنالمنطقةتثصغلوكانتول:4نااححي3ء4الادرماخيديأ-

.الغربفيبلاينوسميناءالىالمصرق

إلىالثمرقفيبلاينوسميناءمنتمتدمنازلهاوكانت5احول!!ا3الجليجامي:2-

.الغربفيأفروديطصياسجزلرة
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الجديجاصط6ديارمنالغربإلىالمنطقةتشغللاكاك!وكانت!،5*سبستي:3-

قدلاغرلقكانالتيقورينةموازاةحتىالمصاحلعنبعيدةالداخلفيوتمتد

تجرهااليالعرباتوقيادةال!ملاحاستخداميتقنونوهؤلاءاستوطنوها،

.أخيولأربعة

برقةمدينةمنالجنوبإلىتمتدديارهاوكانتولول153،اء3الأوسخيزي:4-

البحر.علىيطلونحاليا(غازكطبنيوسبرلدس)وهطوعند

القبيلةأراضيمضمنتعيشكانتهصغيرةقبيلةوهطثاس!)،س!!!5-البكالط

حاليا"بنغازيعن"غيربعيدةتوكرةساحلحولالرابعة

الجنوبإلىتنتشركانتالعددكبيرةقبيلةوهطث!هثم،ث!،*النسامون6-

خليجحشالمماحليةالمنطقةيحتلونوكانوا6الرابعةالقبيلةمنالغربط

الصيففصلفيأوجيلةواحةعندالداخلفيوينتشرون6الكبيرسرت

لأشعةويعرضونهالجراديجمعونكماالتمر،لجنيالخرلف،منوجزء

الحليب.معويتناولونهيطحنونهث!التجفيفهالاثممس

بالاعتدالحيا!كمفيعرفواالذينالموتىقبورعلىالقسمعادا!صم،ومن

قبورعلى"ينامونأواينبطحونكما،المواثيقلتوثيقوذلك،والصدق

الصعبة.المواقففيعملهيجبماله!اف"يتراءى"،أسلافهم

وموط!كا6المياهإلهم!اس!إنشعوبه!االنسامونيينأنولف!"،"ارينويعتقد

عبرغرباانت!شرتث!اسيوةواحةفطاستقرتومنه.الصغرىآسياهوياصهلى

السواحل.

كه،ء*أو+هحم!-،أ!*ا!صلمنماثشقاثممامونيون"اسمأنأيضاويعتقد

تربطه!االتيالكبيرةوللصلةآنفا.المذكورة"إن"شعوبمنأمةأي!ه!ل!ل!

.2المصرفيمعلإثنيةالمجموعةنفسفيإدخال!كميمكنالمصرلينمع

ولاه!!حة+ءكلأهيحفىاكع-أاكلأ*حأك!طا،!!أ3!4!3،فدك!ه.،أ5علأحل!4+،!،نجهح:طح5،اح3ءا

.3ءكلعا4591،.!كل!"1ا-1810.0:07،68ا-.82

الحجرلةالعصمورؤالقد!مالمحهـىترتيبيمكنف!نهأيضهاأنزوبولوج!ةلدراساتونتيجةتارلخيا،المحلوممن2-

العراقبلادمعحشتاليالمبكرةالصلاتتتصجةالصاميةالسلالةمعاختلطتالتى،الحاميةالفصعو-ضمن

يأسرات.بدابةفيالقديم
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وأصهل!كاحولء-،يلأصلفي)وء!ح*حبرقةفيالمقيمينالنسامونيينإنثم

مصربينالتجارةفييتوسطونكانواهركز-إن(؟دهء.ممن!أيهواللغوي

111"تونسترشونيسوليبيوجرمةبربروم!كاالمجاورةوالاثمعوب

الكبير،سرتخليجحوليقيمون*ضلفيوكانوا30:الا3ءاالبمميلى7-

فاجمعواماء،بدونقاحلةأرضهمجعلتالجنوبرياحبانويذكرهيرودوت

أحياءودفنواالرمالكثبانفغط!كمنحوها،واتجهواالرلاحهذهمحاربةعلى

أرض!صم.2النساميونفاحتل

)الداخل(فزانشرقينتقلونوهؤلاءولا)عح!3،5!+*3الجنفازنت8-

يتقنونولاأنفس!سمعنالدفاعيعرفونولا،كفرةوواحةاوجيلةواحةبين

غربالساحلطولعلىالنسامونيينشماليممكنونفهمالمملاح،استخدام

الكببر.الممرت

منالفربإلىسرتخليجشوافىعلىيقيمونوكانواص!شههللا:3المكاي9-

وفيالرأسوسطبثموشةويحتفظونرؤوس!كميحلقونالنسامونيين،

!صرديارهمفيويجري،النعاموطائمبجلدأجسامهميحمونالحروب

.الحسانتلمنقادم3كينيبوس

أراضىأنحينفي،كثيفةغاباتع!تتوفرأراض!كمبأنهيرودوتويذكر

ألشجار.ع!تحتويلاالهمابقةالقبائل

الليي،ال!ساحلغربأقصىيقطنونكانواس!!ك!:153-الجندانيون

سكنوايكونواوقد4،فاجمطاللوتومنكبيراق!مماياثمكلونكانواأ!كمويبدو

.النباتمنالنو2يكزهذاحيثءجربةجزلرة

وتصل،الجندانيينمنالغربإلىديارهموتقع:ث!-ص!حهلاالماخلايأ-أ

حيثأ.العظيمةترلتيونبحيرةفيويصبترشونءلهيقالعظيم!كرإلى

ول!ولطفلاجزلرةتوجد

النعامواديك!!له):كنييوص3-

.(النبق)اللوشكلهاللوتوفاس:4-

ا-،كحم"ك!!طل!5سك!س!!!!ك!-3.5:ه."94-48

2+5!5"!+-،ل!،+)ح.!هامع!ه171-172-7-ر1!84.1-82
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ضفيرةوقيكونءالترشونشوافىعلىويشقرونىول:س!33الأوسيان12-

وتتميزكل!االهصاحلع!الليبيةالقبائلآخروهطجبي!ك!ا،علىالشعرمن

البحر.ساحلمنويقترلونرحلبأ!م

ويزرعونالمنازليسكنونمستقرةقبائلثلاثةتوجدمنهمالغربالمالى

والنحل.الحيواناتبترليةويقومون*راض

غربتهصكنالتيالثلاثالقبائلهذهحولهيرودوتمعلوماتبأنونلاحظ

تسكنالتيا!خرىالقبائلأسماءحتىيجهلأنهحينفي،قليلةقرطاجة

وييررا!أطل!هي(المحيطساحلعلى)أيجنوبهأو،هرقلأعمدةباتجاهغربا

ترلدولاعنهاقرطاجةبت!مز،القبائلهذهحولالمعلوماتنقصهيرودوت

الذهب.مناجمتحتوىولأ!يال!صاالأغرلقيصلأن

هط:الثلاثالقبائلهذه

الصدغعلىواحدةظفيرةويستبقونالرأسيحلقونل!كل!ول:3الماكسييين

الطراوديين.أحفادبأ!كمالماك!ميونويعتقد*يمن

ويلى.كثيفةبغاباتمغطاةالمتنوعةبالحيواناتغنيةالماكسيينوبلاد

العرباتنساؤهموتقود2س!شاسكأول3الزوواسالغربباتجاهالماكمميين

2م!+!2ىك!.3الجيزانتسالغربباتجاهودانمايل!كمث!ا6الحربية

ينابيعوحولواحاتوفيالبلاد،داخلفيأما6المماحليةالقبائلعنهذا

التالية:القبائلتجمعتفقد،المياه

أيامعثمرةمسيرةعلىبلدهميقعوهؤلاء3*س!كلاهول!:ي!مونيونأ-

واحةفيآمونمعبدحولالأمونيونويممتقر)*قصربمص!اهطيبةغرب

مسافة".وعلىالشمس"نبعلأمونيونعليهأطلقعجيبماءنبعو!كا،سيوة

أوجيلةواحةتوجد،سيوةمنأيامعشرة

صهيفا.النساميون!ممايزلالي

جرسةجزلرةفيويصببتونسالجرمدا-تربتون:ضط

134..صلإصلاميالفتححتىالعصوراقدممنالليبىالتار!البرغوتى.محمداللطيفعبد؟ساجع

2-ول،ه!ه"س!:!!ه.،.+اص!حولم!ا19.!،391"مع!!ا!،69.169
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غربأيامعمشرةم!يمةع!ديارهاوتقعث!!+لال!*ل!كل!ق:الجرامنت2-

الوراءإلىتصفيالتيلابقارتعيشأراض!كموعلى(6فزان)شمالأوجيلةواحة

خيولوأربعةتجرهاالتيالعرباتيركبونوالجرمنتيونأقرو!كاطولبسبب

لاصهطيادهم.2بالتروقلوديتيلحقون

لفظةبأن*حم!"."رينفيعتقداللغويةالناحيةمنأماجهـكة،منهذا

وألالعرباتأصحابإلىتترجمسالوستعندوردتالتيحأأءولم!35

الوسحلىالصحراءم!كمفعويسكنهبرقةغربجنوبيسكنونمماحطءح!ل!

.3العرباتيستخدمونكانواالذينالتوارقبهمويقصد

عشرةمسيرةع!نقعبلادفي!تارنتيسكنس!+!مث!+ول:3لأتارنت-3

الممببول!كذاالشمستحرق!كاقاحلةبلادوهط6الجرامنتبلادغربأيام

ا.لوقران"ويعتقدوأراض!كمأجممادهمأحرقتالتيالشمسعلىيسخطون

حاولحينفي"غات"هواحةبأ!صا(هيرودوتكتاب)مترجمل!لأ!سم!ق

3)0+أوولثهط!ول+ولواسم!سمهذابينيقربأنقا"غزال"صألأس!2

بينوسطبمنطقةديارهموحددمهم،الغربلكك!ىه+إلى5ولسكع!+ول

4أزقارولاهغار.توارقأوبينوالنيجرتاثمادبحيرة

بمسيرة!ترنت،بلادعنتبعدبلادويسكنونث!س!+لال!لأ+ول:أتالنت-4

وسمع،علوهفيشامخاالأطلص،اسمهجبلعندم!كا،غرباأيامعممرة

الهمماء.عليهترتكزالذيالعمودبأنهيعتقدونالمنطقةأهلبأنهيرودوت

اسممنمشتق"اتالنت"اسم!كموأنشتاءأوصهيفاتفارقهلاالغيومإنثم

بينيربطثم"أدرار"،للجبلالبرلريو!سمالجبلهذا"غزال".هـلقربالجبل

الوسملىبالصحراءالتا!ميليحيالالموضعنفستمثلصهخرلةرسوموجودإلىلإشارةسبقتلقد)-

وممفهمولقدوفزان.برقةجنوبيقطنونالسمراءالبشرةلأ!+فىلقبيلةالقديم!صمممالتروقليت:2-

وجملومالغتهمحسنواا!مويب!والخفافيثى.كزعيقلفةيتكلمونوبأ!مالجىفيالفانقةبالسرعةميرودوت

اللطيفعبد.العصافيرالتيبوكزقز!ةكللاموصفواالعربمأنيقولمرمان.فرمديرسكيألمافىالمكتشفلأن

61!صالسابقالمرجعالبرغوفى.

13ء،+اح.!ه،*ل!.ط-3.و

4--5"5"حم!"ع!أطلأ)،.!.!!0591184
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فيهاص!كلأنفمم!صمعلىيحرمونكانواهؤلاءأنذلكبعدأليقول!شين.

.اللحومياعونلاأ!كمبمعنىروح،

هطهيرودوتذكرهاالتيالقبائلأنع!،دليلأيلدينايوجدلاأنهالواقع

تخضعالقبائلوانخاصةالمصرلةهوالنصوصيلاثارذكر!صاالتىضص!كا

حسابعلىتتوسعأوديارهامساحةفتتقلصجيرانها،لضهغوطاتدوما

)المصريالمصدرينبإنالقبانلأسماءفإنذلكءإلىإضافةجيرانها..

!سماءهذهأنويحتمل،تتشابهوقلماتختلفماكثيراولاغرل!(

كانتالتي!صهليةلاشماءهطليهتالممواءعلىالطرفإنمنا!هتخدمة

!ختلاف.سببيكمنوهنانفممهاالليبيةالقبائلأفرادبينتستخدم

المصرلين(لدىالمعروفةالليبيةالقبائل)أولالتحنوقبيلةذكروردفمثلا

.البراقوتعنى

عكصالزاهيةالمزركشةثيابهالونعنكنايةبأ!كاح!منسليمويعتقد

ا!لصرية.2الملابس

أقربع!اليونانيونأطلق!كاالتي"أدرماخيدي"التمصميةشانهووكذلك

التيأدرماخ""اليونانيةالكلمةأصهلربماهطالتيمصرمنالليبيةالقباثل

القبيدةأهلصهفاتمنفيوبالتالط(،لإشارةسبقكماالعينإنأزرقتعني

...أعتقدعلمماإسم!كموليهمت

مواطنوتحديدالليبيةالقبائلعنالحديثفيهيرودوتعنأخذولقد

نأغيرق.م032حوالط3ولث!صأ3سيلاكسم!كمنذكركثيروناصتقرارها.

الدقة.بنفسيكنلموصهفه

هذاسترابونالجغرافيتناول6ونصفقرونأربعةبحوالطهيرودوتوبعد

روحعنهوغابت.أجزائهبعضفيوغامضاعاماوصفهفكانالموضو53

28.صالصابق.المرجعحصن،ممليم2-
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ث!ا)سلالية(.إثنيةمجموعاتإلىيلاممربادئفيالليبيينفقس!ا،المؤرخوصف

مصرشرقا.منابتداءالقبائلذكربعضذلكبعد

يليهمثمبرقةلغايةينتشرونوالذينسك!!7!كم!3قبيلةموطنوحدد

)عندوالبيزانسالجيتولمنفرعيةقبائلثمالن!ماميونث!االبسيلى

مقاطعةلغايةينتشرونوهؤلاءك!(.عحلال!ل!33إسمه!ا:وردهيرودوت

وأش!صره!ا)النوميديون(البدوبلديمتدالبيزانسمنالغربوالى6قرطاجة

أجميعا.الشعوبأبعدالموريتانيونث!او"المايسيل""الماسيل"قبائل

وهورسترابونمنالفترةنفسفيوتقرلباآخرتقسيميوجدوكذلك

القبائلعنتحدثمنأح!منأما.ناقصوصفغيرأنهالصهقلى""اديودور

ق.م،*ولالقرنق!ولطع"بلين"شكبلاف!سوهيرودوتبعدالليبية

المستكثصفينبمعلوماتف!صااستعان،دقيقةجغرافيةمعلوماتيقدمالذكط

الطبي!..التار!كتابصاحبوهوالحملاتأثناءفيالع!مكرفي

ا-+3هم!،*هس!ء-ا)ءهـل!5ولطعول2!!.212.
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الثانيالفصل

سجل!صاكماالليبيةوالتضارةمظاهرالمجتمعبعض

القديمةالمصربة!ثار
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علىكانواقديما،اليبيا0سكلانأنع!ودليلشهادةمناكزهناكإت

ذلكبدأوقد،القديمالعالمفيحضارةأولوصستمربأصهحابدائ!ااخهال

تأثروافقدغيره!ا،فيأثرواماوبقدر.بقليلقبلهماأوالتار!فجرمنذ

.لإنسانوبقاءلحياةالضروريةالحضياريةبالانجازات

والمحيطينبيئتهمعيتفاعللاجامدا،لإنسانيبقىبأنليرفضالمنطقوان

إنسانا..إنممانكانلماوالابه،

العصورغياهبفيبقواقدالليبيينبأنالقائلةالفكرةاستبعدولذلك

منوالتار!الحضاراتعالمليدخلوهمالفينيقيينءلميمانتظاراا!جرلة

...أبوابهأوسع

3سافإيخصهالهدف)الليبيون(الغربفيجيرا!كاتناولتوان،المصربةفالآثار

فجرمرحلةفيالموجودالفراغمنم!صماجزءاتغحلى،غيرمباشرةوبطرلقة

.الليبيونعاش!صاوكيفالتار-

!لفمندراس!صاتمتدالتيا!لصرلةالليبيةالعلاقاتمدةطولمعواننا

مننستخلصمص!.فييستقرواأن)قبلق.م*ولىا!لفولغايةالثالثة

المجتمعطبيعةعننبذات،وقادتهممصرفراعنةتخلدورسومنصهوص

...ومعتقداتهعاداتهاللبم،

ا-ا!لجتمع

والدليلالقبلىالنظامكان،الفترةهذهفياللييالمجتمعنظامأنفيلاشك

وقدمصر،منالغربإلىسكنتالتيالمختلفةالقبائلكثرة6ذلكع!

بعد.فيماالكلاسيكليونالكتابذكرهاثم،المصرلةثار!ع!مصورةظ!كرت

)155(المحدودةوالزراعةالرممطأنا!لىالقبرالنظاموجودسببويرجح

!قتصادية.أالليبيينحياةمن!همالجانبتثمكلانكانتا

.الجفافحلولمعخاصة.ثابتمصدروجودعدم!الزراعةعلى3عتماد3ستقراروعدمصبىيرجعا-

فتيةأرضعنللبحثدانمتنقلقجعلهمالذيموبالسماد،وتعديهاتيولر*رضوسائلجهلهمانانوكذلك
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لنظامالعامةالميزةوأن.شؤونهمير!رئيسقبيلةلكلكانبأنهويعتقد

وأملكهناكليسأنهبمعنىما،لحد"ديمقراطيا،(كانعندهمالحكم

إليهوترجعهالحكموتقلدهبنفس!كاتختاررئيمص!صاالسهطالقبيلةبلسلطان

العامة.منغيرهعنتميزهصهفاتالرئيسهذافيوتشترطأمورها،في

أميرقبيلة-ددبنمى-الزعيمبأنالمصرلة!ثارعلىالنصوصوتخبرنا

لميبكى،وهوبلادهإلىالظلامجنحفيوفرهالفرعونأماما!كزملماالرلبو.

ليمتوهطمهزمافاشلاأصبحلأنههيستقبلهمنمواطنيهمنيجد

الرئيس.مواصفات

بالعدالةأفرادهابيناش!كرلمنالرئيسأسرةداخلتورثالقبيلةورياسة

تنحيةيستطيعونالقبيلةرجالوكانهالبأسوشدةالممياسيةوالحنكة

تصرفاته.ترض!كملاالذيالرئيص

بنمري-اىصزامفبعدللابنوليسللاخيكونالقبيلةفىالوراثيوالحكم

أ.ابنهوليسأخاهمنهبدلاوعينواالحك!اعنرجالهنحاهدد-

وقدالرجولةسنفيأولادستةلهكاندد-بنالزعي!ا-مريبأنعلما

..2ا!لصرلينوبينبي!ك!ادائرةكانتالتيالحربفيكل!صمشاركوا

القبيلةهشؤونتصرلفع!6المستشارينمنبمجلسيستعينالرئيسوكان

أقوىشيخيرأسهمعينل!صدفاتحاداتؤلفقبائلعدةكانتماوكثيرا

ال!كدفتحقيقبمجردلإتحادعقدويحليفكوكانعددا،واكزهاالقبائل

أجله.منشىالذي

نأمنالرغمعوالرراعةاللعبيينامتهانمنقللتقدالمفزصةالحيواناتكزة،باصزالونويمتقد.وخصبة

حدا.خصمبةكانتبلادهم

-،*ههم!+3،،أت!عحالأا213.0.1عندذلكراجع-

ا-لأ.ول.!مح!3!+ا!*!ح،عل!حهح!03غ!35كلم.301117ول"8*19،

2-ول14.!مع!93!ء.332.
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ل!اذلزعيماالرلبوقبيلةرئيسدد-بن-مري:المثالسبيلعلىفكان

الخواوشالتمحو-الق!صق-وهم6مرنتباحالفرعونمعحر!كمفيالمتحالفة

البحر.شعوبمنوقبائل

الفرعونضدللتحالفرئيسا6المشواشقبيلةرئيسمثصشر-كانوكذلك

الثالث.رمسيس

التيالماثصاكلحلفي!تحادرئيسيعاونونالمتحالفةالقبائلرؤساءكانوقد

تواج!ك!صم.

منلهيتعرضونماومجابهةالقبائلحمايةلإتحاد،رئيسواجباتأهمومن

الكل!يتوفرف!كاأخرىبتدبيرأماكنوذلك،أوطبيعيةسياسيةلأسبابقحط

ذلك.أجلمنالقوةاستعمالالىالظروفاستدعتهولووالماء،،

القبائلرؤساءمنخمسةع!قبضكيفالمصرلةه!ثاروتحدثنا

الشرفةتحتالأسرىاتجمعا:النصفيفورد-مشاثمر-الرئيسومستاثصاري

وقدالممبئ،حظه!ايندبونمتجمعإن،)القبائل(البلدانرؤساءبي!كمومن

.أالملكإلىالمستشارونأخذ

تعييمانفيهمعينةظروفوفي،الحقالمصريللفرعونكانأنه،الظنوأغلب

فيالحقللقبائلكانأنهأيضهاالمرجحومنالم!كزمة،الليبيةللقبيلةرئيس

لد!كم.قبولايلضلامعينرئيسع!عتراض!صمإعلان

حربالتخوضتحالفتقدالليبيةالقبائلأنالمصادرالتاريخيةتعلمناكما

ق4911حوالطحكمهمنالخاممصةالشةفي؟الثالثرممصيصالفرعونضد

11هابومدينةمعبدفي28اللوحةمن03السطرفيوردكماسب!كا.،وكانم

ردىقدجلالتهوكانقلو!كم،فييكنل!اذلكأنغ!مربأفواه!كم،رئيمماطلبوا

ا-.،أح-!.*.4.!.42!+!"23
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رئيساونصبه،ساعديهبقوةعضهدهوقدالتمحو،أرضمنصغيراولدا

أ.الأرضلينط!اعل!ص!ا

الرش!وهذاأيضا،القبيلةفييعتبركاهناالقبيلةرئيسبأن"بتس."ويعتقد

ريشةيحملونالذين!صاغرالرؤساءعنلهتمييزاري!شتينرأسهفييثبت

مطرزخاصرأسلباسوله،المطعمةالفضةمنصهولجاناويحمل6واحدة

وينتعلذهببماثصبكالكتففوقيشبكأبيضلباساويرتدي6بالفضة

صهدلا.2

جدرانتغ!لىالتيالرسومخلالمن"بيتس"!بهااستدلقدا!ليزاتوهذه

مرنبتاحأمثالالليبيينضدكثيرةحروباخاضواالذينالملوكمعابد

...الثالثورمسيس

فيالحيوانذيلتثبيتالثالثة!لفبدايةفيالميزاتهذهسبقتقدوكانت

تثبيتوكذلكوالسيقانالأذرععلىوالوشم،الخلفمنليتدلىالحزام

.الرأسعلىالربش

اللييالمجتمعفيالمرأة-

فقدوأم،زوجةكو!كاجانبف!لىالليي،المجتمعفيملحوظدورللمرأةكان

رداءالرجالفياتخذتوقد،الجرحىوإسعافللحربالرجالمعخرجت

جدرانرسوماتنقلتهماهووهذا،الحيوانوذيلالعورةجرابومنهلهاء

02()*سرةهابومدينةجدرانوكذلكالخامممة()!سرةساحورعالفرعون

سابقا.أشرناكقا

الكرنكتذكرنصوصإذ6الزوجاتتعددنظامالليبيةالقبائلطبقتولقد

ولكن.الستةوأولادهبزوجتهمصحوباكاندد"بن"مرياللييالزعيمأن

اكتضقدالزعي!اأنذلكمعنىفليس6واحدةزوجةالنصوصذكرتوان

الصحيح.هوالعكسبلفقط؟واحدةبزوجة

ا-*!تاه!7ه*!!ط03*،+15+هرو!اط!ع!ح5ه!05ع!"53!1113.ح+حاتاول05

2-!+ولل!3،ه!.ح+.ع.611.
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سنفىجميعه!اكانواأسروا،الذينالهمتةأبناءهأنذلكيؤكدومما

أبناءهأن"برستد"يعتقدكماذلكوتفميم.الحربفيشاركواوقدالرجولة

؟نتمعه،أصطح!كاالتىالزوجةوأن،واحدةزوجةمنيكونوال!االستة

السفر.أصاثاقتحمليمكهاالسنفيصفيرة6يافعة

الرجلذلكومناللييالزعيمأن!عتقادفيمكنالحالة!كذهاستدليناواذا

رئيسيةزوجةلهكانتاالماقلأوعلى.زوجةاكثرمنلهكانت،قدعامةالليبى

المصرلين.جيرانهمثلذلكفيمثله(الثانويات)الزوجاتأولإيماءمنوعدد

التربأسرىقائمةمنأخرىفقرةفيوردهوماالفرضيةهذهيؤكدومما

جلبناللواقىالم!كزوماللييالزعي!انساءاسرت"فيهاجاء،الكرنكجدرانعلى

لهبية،،.2امرأةعشرأثناوكن6معه

فقد،الثالثرمسيسالفرعونضدالمتحالفةالليبيةالقباثلحربفيوأما

3الرؤساء.زوجاتمن342أسرت

الموضو3هذافينعتبرهمصدرمنالمطمتقاةالمعلوماتهذهضيوءوعلى

إذنفى-عسكريةوقائعمنحقيقيةمشاهديصورلأنهمحايدا-بالذات

الليي.ا!لجتمعدراسةفيبهاللاستدلالنستنطق!صاخاممادة

منالكثيريشوبه6هيرودوتدونهماأننجد،الحقائقهذهوبمقارنة

أخرى.أحياناواضحوتناقضأحياناءالفهموسوءوالمغالاةالتشويه

عندلإختلاطهذاووصفالجنسينبينتاماختلاطعنيتكلمفهيرودوت

النسامونيونأما.الحيواناتعندلاختلاطيشبهبأنه3-سل!حهذالماخيلى

بعدديتفاخرنالجندانيينونساءالنمموة،بكلعلاقاتلرجال!صافكان

هؤلاءبعددالساقفيالجلديةي!ساورمنعدداويضعنعشاق!صن،

.4العشاق

ا-.)ول!ع!+3!!،ه.ع+)ح.لأا011مع!ع.588

2ي!.)-ع!!+3،!ل!.!ه.+اح.مث!!.693

3-ه!..+ح.7*.4!عدع0111

!ااط"هول+هي!،.41.!،كة721-0708.1كلا8!ض!،ولح*ءاتأاس!2ا،+.ول.وللأ:0011".ه:392-.0

73

http://www.al-maktabeh.com



رئيساونصبه6ساعديهبقوةعضهدهوقدالتمحو،أرضمنصغيراولدا

أ.الأرضلينطمعل!ص!ا

الرشىوهذاأيضا،القبيلةفييعتبركاهناالقبيلةرثيسبأن"ابتس."ويعتقد

ريشةيحملونالذينلاضاغرالرؤساءعنلهتمييزاريشتينرأسهفى!!ت

مطرزخاصرأسلباسوله،المطعمةالفضةمنصولجاناويحمل6واحدة

وينتعلذهببماثصبكالكتففوقيشبكأبيضلباساويرتدي6بالفضة

صدلا.2

جدراقتغ!لىالتيالرسومخلالمن"بيتص"ابهااستدلقدالميزاتوهذه

مرنبتاحأمثالالليبيينضدكثيرةحروباخاضواالذينالملوكمعابد

...الثالثورمهميس

فيالحيوانذيلتثبيتالثالثة!لفبدايةفيالميزاتهذهسبقتقدوكانت

تثبيتوكذلكوالسيقانا!ذرععلىوالوشم،الخلفمنليتدلىالحزام

.الرأسعلىالرب!نى

اللييالمجتمعفيالمرأة-

فقدوأم،زوجةكو!كاجانبفإلىالليي،المجتمعفيملحوظدورللمرأةكان

رداءالرجالزياتخذتوقد،الجرحىواسعافللعربالرجالمعخرجت

جدرانرسوماتنقلتهماهووهذا6الحيوانوذيلالعورةجرابومنه6لها

02()الأسرةهابومدينةجدرانوكذلكالخامممة()!سرةساحورعالفرعون

سابقا.أشرناكقا

الكرنكنصوصتذكرإذ،الزوجاتتعددنظامالليبيةالقبائلطبقتولقد

ولكن.الستةوأولادهبزوجتهمصحوباكاندد"بن"مرياللييالزعي!اأن

اكتىقدالزعيمأنذلكمعنىفليس،واحدةزوجةالنصوصذكرتوان

الصحيح.هوالعكسبلفقط؟واحدةبزوجة

ا-كا!تا+كل!لأه!!ع3لأه،+31+هل!!اط!!اع!5ه!3هع!م!35ل!1113.ح+اءتاول05

2-!+ولور3،هع.+اح..ع6.11
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سنفىجميعهمكانوا6أسرواالذينالمشةأبناءهأنذلكيؤكدومما

أبناءهأن"برستد"يعتقدكماذلكوتفسير.الحربفيشاركواوقدالرجولة

كانتمعه،أصمطح!كاالتىالزوجةوأن،واحدةزوجةمنيكونوالمالستة

السفر.أمشاقتحمليمكنهاالسنفيصهغيرة،يافعة

الرجلذلكومناللييالزعيمأن!عتقادفيمكنالحالة!سذهاستدليناواذا

رئيسيةزوجةلهكانتالأقلأوع!.زوجةاكثرمنلهكانت،قدعامةالليبى

المصرفي.جيرانهمثلذلكفيمثله(الثانويات)الزوجاتأولإيماءمنوعدد

الحربأسرىقائمةمنأخرىفقرةفيوردهوماالفرضيةهذهيؤكدومما

جلبناللواقطالم!كزوماللييالزعيمنساءأسرت"ف!كاجاء،الكلرنكجدرانعلى

،،.2ليبيةعشرامرأةأثناوكن6معه

فقد،الثالثرمسيسالفرعونضدالمتحالفةالليبيةالقبائلحربفيوأما

3الرؤساء.زوجاتمن342أسرت

الموضو3هذافينعتبرهمصدرمنالمشقاةالمعلوماتهذهضهوءوعلى

إذنف!كط-عسكريةوقائعمنحقيقيةمشاهديصورلأنهمحايدا-بالذات

الليي.ا!لجتمعدراسةفيبهاللاستدلالنستنطق!كاخاممادة

منالكثيريشوبه،هيرودوتدونهماأننجد،الحقائقهذهوبمقارنة

أخرى.أحياناواضحوتناقضأحيانا،الفه!اوسوءوالمغالاةالتشويه

عندلاختلاطهذاووصهفالجنسينبينتاماختلاطعنيتكلمفهيرودوت

النسامونيونأما.الحيواناتعندلاختلاطياثمبهبأنه3-مل!حهذالماخيلى

بعدديتفاخرنالجندانيينونساء6الن!موةبكلعلاقاتلرجال!صافكان

هؤلاءبعددالساقفيالجلديةي!ساورمنعدداويضعنعاثماق!صن،

.4العشاق

ا-.)ول!ع!+3!!،ه.!.+ح01117!ث!!88.5

2.)-ولع!!+5"ل!.!ه+اح.مع!ء.6،5

ر-"ه..+ح*.4.7!ث!!0111

ولء!هوله+هع،؟.4.!كه2714-7.081-لاهغ8،*عاح،ولتااس!2ا،ولول.وللأ:1)-.".":0-392.
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وسطذريركم،يتبينونالليبيونكانكيفه!نفسهيطرحالذيوالسؤال

"،الجنسينبينالعلاقاتفيهتثمابكتتامخل!"انحلالسادهمجتمع

البثمر.منوليصالحيواناتمنقطعفيهيرودوتذكرهماحممبوكأننا

.أنثاهعندفاعايستميتالذكرم!صاف!نالحيواناتوحتى

المجتمعاتف!نالممماويةالدياناتبهجاءتوماوالحرامالتلالعنوبعيدا

إدعاءتبطلمبادئوهذهوالشر،والخيرالضميريحكم!ساكانالقديمة

مهماالمجتمعاتلأنالجارفةلمبالغتهحداتضعاالأقلعلىأوهيرودوت

..استثناءاتهناكتكونوأنلابد،خلتيتحضهروالتزاممنوصلت

قبورزيارةللنسصامونيينيتسنىكيفأيضا،هيرودوتادعاهماضوءوع!

نممببمصلسلةكاملةدرايةع!يكونوالمإنروحيا،!صمو!تصالأجدادهم

غيرمشبوهة؟

نأ-تعبيرهيرودوتحهب-الحيواناتمثلتعيشالتي!قوامل!صذهوكيف

لإل!سةشرفع!الغرضلهذااحتفالاتفتتطم،الفتاةعندالبكارةتقدر

(.الليبيينعندا.نيت"لإلهةنفس!كا)و!11؟أثينا"اليونانية

المؤرخكانوانءوزائفةخاطئةالمقامهذافيهيرودوتنعتبرش!كاداتولذلك

طقوسبينفخلطلبسلهحدثهيرودوتبأنويرىعذرالهيجد01.قزال

معللعروسالأوالىالليلةقضاءمثلالزواجعقدف!كايحترملامعينةدينية

أ.ملكل!كا

!قتصاديةالحالة2-

!قتصادمقوماتمن*ولىالمرتبةفاتقعالماشيةوترليةالريأنيرجح

إفرلقياغربشمالممكانتوصلوقد.والتجارةالزراعةجانبإدالليي،

!عواضحاذلكويظهر،الحديثالحجىالعصرفيالحيواناستئناسإلى

طوق.رقبتهقيعلقوقدالمشأنصالحيوانتبينالتيالصخرلةالرسوم

اسلص!5.3-،ط.!ه،+احع32.
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كانتالتيالبرلةالحيواناتيصطادونكانواأنه!امنيمنعلمهذالكن

البرلةالحيواناتجلوديرتدونكانواوقد،الليبيةالصحراءتجوب

كانتالتىالجزلةأنكما6النعامبردشويتزشونسواء،حدعلىوالمستأنسة

علىتحتويكانتالتحنوقبائلمن18(سرةايحتشبمموتالملكةتأخذها

أ.الفيلةوأنيابنمورجلود

تربيةمرحلةوهطجديدةمرحلةإلىذلكبعدالليي!قتصادانتقلث!ا

الليبيةالقبائلبأنالخامسةي!سرةنقوشتشيرإذبأنواع!صا،الحيوانات

والالأغنام.الماشيةقطعانمنهائلةأعداداتمتلككانت

حوالطم!123التحنوقبيلةمنغنم5(،)!سرةساحورعالفرعونف!صذا

)؟(.2الأغناممن243688والماعزمن232413،وحمارا2234وههبقرة

وحتىساحورع.معبدجدرانع!القدي!االمصريالكاتبسجل!كاأرقاموهذه

الليبيين.قدماءلدىالمالشيةووفرةكزةعلىتثم!صدف!!كاف!كامبالغاكانوان

الليبيينومحاولاتمناوراتوتعددتذلكبعدالفرعونيةي!سرتوالتوقد

بماممتلكلاتهمعلىو!ستيلاء6المتكرروا!كزام!صممصرأرضعلىلاستقرار

ماشي!صم.ف!كا

الليبيينضدالثانيةحربهفي02(شرة)الثالثرمسيسالفرعونف!كذا

منرأسا721.42بعددوهطمتنوعةماشيةم!صاكثيرةغنائ!اعلىاستولى

القرونذوكطمنثور701التالط:الوجهع!مقسمةالمختلفةالحيوانات

الغن!أمنرأسا6738.34ي!عمارمختلفةالماشيةمنرأسا30734،الطوبلة

عربة.294تجرالتيالخيولمنزوجا29وأحمارا84اهـلاعزومن4529و

.!،"5+ثم!3"!.+.)-ار.ه.+لأ.".ول-.21

2-ص!"!!.م!03*،3كل!ع!!+ول،لا-!+.*س!ط!لأأطه099!

قروكا.لطولالوراء،إلىنمميربلادفيا!أبقارأنمنميروثوت،أوردهبمايذكرناا!بقار،منالنو2وهذار-

ول!كى51!؟11كاء)7!"381

4-*.عمم!هه!،،.رزاام!+:55!5".!!46!5
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إلىوكذلك،الحيوانيةالثروةفيليبياغنىإلىتشيرإنما*عدادهذهإن

لاغداد.هذهمثلعلهاتعيضالتى!رضخصوبة

6الميلادقبلمتأخرةقرونحتىالليبيةالقبائلبينالم!كاراتهذهبقيتولقد

الكبيرالسرتبينيوجدلابأنهيقولق.م.الثاقالقرنفي"بوليب"ف!كذا

متوفرةوبقروماعزوجيادأغناممنالماشيةوبأنهالرعاةإلاالصهغيروالسرت

أأوفرمنه-العالمفىمكانيوجدلاإنهحتى6ليبيافي

أجزانهاكبربلدفي-الحيوانيةالثورةفيالثراءهذا)اس!52"اقزال-ويفسر

صالحةأرضعلىالمواشيتربيةيتعاطونكانواالليبيإنبأن-رعويةمناطق

...؟!!لأجداده!اوتقليدا،لكلسل!كمللزراعة

افراعة-

مبكراالزراعةافرلقياشمالسكانعرفالمواشسوتربيةالرممطجانبإلى

إلىبالاضافةالفخارية!وائكثرةذلكعلىوتدلناالنيوليتي،العصرمنذ

منبالقربالعربط""مثمتىمواقعفيا!تشفتالتيالعظمية!لاتتلك

عظامعنعبارةوهط)تيارت(وكولومناطةالجزائى(إلاثصرقالعيدشلغوم

المصنابل.لقطعكمنجلاستخدمتيعتقدأ!صاقويعجلضلع

منالصحراءأجزاءكلفيالخجرية()المطاحنالنائمةالرحىكثرةوهناك

غربا.لإظلصيإلىشرقامصر

للزراعة،إفرلقياغربشماللمصكانالمبكرةالمعرفةعلىدلانلهذهكل

قبلالثالثةلإلفمنتصفمعوبالتدربمبدأتالتصحرعمليةوأنخاصهة

استقراره!اأماكنتدريجيايهجرونالسكانمنفئاتجعلمماالميلاد

حيثشمالاالتراجعأوالنيلمثلثابتمصدرماءبهامناطقنحوالمتصحرة

ويلأحواض..ي!ودية

ا-ل!.23ح.)1،،ةء."ه1!.!-73.174
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،أصهولليتعلمواالفينيقيينقدومالكبير""المغربسكانينتظرإذنفلماذا

إفرلقياقارةفيحضارةأولبأصثحابجدامبكرةعلاقاتل!ك!اوكانتالزراعة

التاسيلى-فيالصخريةالرسومأثبتتبلطبيىءعائقأيعهايفصل!صملا

الحجرلة.العصورمنذمصروليبياالمنطقتينبينالتأثيروالتأثرناجرا.مدى

أسمعل!كاأطلقبلوحةالقديمةثارالمصربة!تمدنا،التار!فجرمرحلةوفي

ليبيةترمزلمدنربما،قلاعسبعةتمثللوحةوهط"والغنائم"الحصونلوحة

ألضجاراالأشجاروالثماروخاصهةتبدوللوحةالثافىالوجهوعلىللتحنوهتابعة

الزشون.

م،6ق0028-0023حوالطمصهرفيالقديمةالدولةوهطاللاحقةالمرحلةأما

التحنوزيتأيتحنو-حاتتباسمعرفن!بتع!المصرلونتحصلفقد

أ.الزبتونألضجارمنمهمتخرج

بأشجار-تزالولااش!كرت-التيالليبيةالواحاتمنالخمورعلىتحصلواكما

"اآمونأوسراالمسمىمقبرةجدرانمنرسوماتذلكإلىتشيركماهالنخيل

عشر.2الثامنةالمصرلة!سرةمن

انتصاراتإلىتاثيمالمصربةالنصوصف!ن6عشرالتاسعةيسرةفيأما

311خراباوترك!كامزارع!كمينموفينباتكل...أخذاا:وأنهمرنبتاحالمرعون

لأنوذلك.القمحوم!صاالحبوبزرعواقدالقدماءالليبيينبأننتبينكما

الليي..411الزعيمحبوبقد:"...!كبالعشرلن!سرةمنالثالثرمسيس

كانواالقدامىالليبيينأنعلىكافدليل6القرائنمنالنموذجإنهذينإن

!عحافظتأرضع!بام!كا!صا.يقومونكانواوأ!سمجيداالزراعةيعرفون

منطقةخصوبةيذكرهيرودوتفهذاق،م.الخامسالقرنلغايةخصوب!كا

ا-.!.+"ء!،-حم!حلأ!+-ول!س!ولءأء5117ط!ا.79.0.4

2-.ه!أط.طأل!44،لأح+!ح53+!م+ه،!"،حي3ح303ء،ل4*أطولي!كهيم!ه،+أءولآيماحا،7لاءا

لأ+ه+راا(53.4؟ح"+اء-أله4+ح،+!حآ3ح)-089.0188ي!يأحة!"أول02بم.0.!،0891.".02

3-01.ا)ي!"!،!!+3.!،".وللأ1(ا"ول!.ول-89؟

4--!"،أحكةع.0.164
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منيعتبرهاالتيلبدةمدينةأقيمتحث(ةالنعام)وادي!صركنيبوس

حبةمائةبثلاثمزروعةقمححبةكلمنتوجويصلالعال!اهمناطقأخصب

مثلها.

التجارة-

)وليسالليبيةالقبائلبعضع!الظروففرض!كاالتىالبداوةصفةإن

نأكمابالصهحراء.تمرالتيالقوافلفيتتحكمالقبائلهذهجعلتكلها(

الثروةومناجم،حضاريةمراكزوسطوموقعهاأفرلقيالنصمالمنطقةطبيعة

.التجارةالليبيينام!سانإلىالعصور،أدىأقدممنذإفرلقيافي

التجاريةتبادلا!صاعنوب!س!صابتتكلم،القديمةالمصرلةالنصوصكانتوان

تبقيف!!كا)الصومال(بونتمثلوالجنوب(البنانجبيلمثلالشرقمع

)؟(.الكتمانططاليبيا(الغربمعتبادلاتها

حتثصممبوتالملكةمقبرةجدرانفعلىإفرلقيا،بذهبممون!كاعنوتتكتم

رؤوس!ص!اوعلىالليبيينمنلجماعةرائمش!كد،البحريبالدير18()االماسرة

ويبدو،الذهباكياسوم!كاالبضائعمنحمولاتأمام!كمويضعونالردشه

)خام(.التبرنو3منكانأنه

البلادمنإل!كايبردكانمصربأنالصددهذافي"يويوت"جونويذكر

ا.والذهبوي!حجارالكرلمةوالبخورالنموروجلدوالعاجا!أبنوسلإفرلقية

اس!+ولكاا3بيتسا.ثرييلاموم!كم،القديمإفرلقياتارخدرسمنيجمعويكاد

وباقي)السودانالجنوبتجاربينالوسيطبدوريقومونكانوا،الليبيينبأن

2البح!لم.)مصروشعوبالشمالوتجارإفرلقيا(

منحصلتقدحتشسبوت،االمرأة"الفرعونأنهوذلكيؤكدومما

الليبيونتحصلكماءالسودانمنفيلناب007تحتويجزلةعلىالليبيين

2.242-وةص+.الحضارةنثصاةالجزانرمنذ!التارتالجزانرقالطامرعدواىمحمدا-

حل!33،25+ول!.!ه.+س!12.!-ا
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شعوبمنالطوبلةالسيوفمثلمعدنيةوأسلحةلألوانزاهيةأقمشةعلى

الاثصمال.معتجار!كمالبحرفى

فيالفينيقيونأسسفقد.التجاريةالناحيةمنالليبيينبلادلأهميةونظرا

القوافلعندهاتنتىليبياهساحلطولعلىهامةتجاريةمراكزلاحقوقت

..التجاريالتبادلليتمالسفنوترسو!صاإفرلقيامنتجاتتحملالي

بأننممتدلو*هاغارءبالتاسيلى"الطلق"ال!كواءخفإلىرجعنا!ماذا

التجاريةالقوافلقيادةتولواقدوقبلها،ق.م.!ولىفىلفومنذالليبيين

والخيالةالعسكرلةالعرباتتحم!صاوكانتوالتشاد.النيجرإلىالمتج!كة

مرحلةفيالصخرلةالرسوملناتظ!كرهكماأحصهن!ك!ا،صهوةعلىالمحاربين

ق.م،الخامصلدقرنترجعنصوصوهناكسأ33د!سأ!د!ه!شأ.3الخيالة

بأنيذكرهيرودوتف!كذاوالنيجر؟السودانغايةإلىالليبيينوصثولتؤكد

بلادوصلواأنإلىإفرلمجياأدغالفيتوغلواالنساموني!نلشبانمنخمممة

قزام..ألا3

الليبيينعندالماديةالحضاريةالمظاهربعض3-

*رياء-

لاشدصهلايةهطالليبيينعل!كامرسوماإليناوصهلتالتى!ثارأقدممن

قبلأيمصر،فيالثينيالعصرإلىتاريخهفييرجعأثروهو،والعقبان

الليبيونيظهرفىثرهذاوفيق.م.0032حوالطالأودالمصريةيسرةتأسيص

الزكطمنالجزءويعتبرهذاكا+ص!؟صاصلم!!14!لأالعورةجرابمنإلاعراة

صورولقد.اللاحقةالتاريخيةالعصورطوالاللييافيسماتأهممن

ثملاولى(،)!سرةنعرمر"ل!!ك!ولااللملكلاشطوافطالختمع!الليبيون

المدببةواللحيةالطوللالثمعروهوالليبيينخصائصمنآخرمظ!كرلنابرز

.العورةجراببلبس!لتزامإلىبالاضهافة

015)ص7ة91مصرالفامرةللكلتاب.العامةالمصرلةالهيئةعنيتحدثميرولمحوت،خفاجةصقرأحمدا-

32.فقرة
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وأشكالمظاهربروزنلاحظ6تطورهامراحلعبرا!لصرلة!ثارتتبعناوإذا

معركةمناظر5(.)*سرةساحورعالفرعونمعبدجدرانفع!.جديدة

من!سرىوباستعراض.الليبيينمنالتحنو3ص!اوجمراا!س!ن!نجرت

كالتالط:وهطاللييالزيفيجديدةعنا!رنتبينطفال،ويوالنساءلالرحب

حولويلتفانالصدر،علىيتقاطعانشرلطينعنعبارةوهطالرجال-أزياء

الدوائر،منصهفبحافتيهيحيطأفقيةبخطوطمحدىفالثصلطالظ!كر.

يثبتالخصرحولحزامإلىبالاضافة!صهداف،منصهغيرةبقطعأشبه

.الحيوانوذيلالعورةجرابعليه

الرجالأزياءخصائصمنذكرهسبقماإلىبالاضافةفيالمرأةأزياء-أما

بنفسويثبتالركبتإنأعلىويقفالوسطمنيبدأسرول!المرأةارتدتفقد

رمزاالذيللمخذنل!االنمموةأنإلا6العورةجرابعليهلثب!الذيالحزام

لهن.

وبداالصدر،علىالمتقاطعينبالشرلطينهذاكلفيا!طفالاكتىحينفي

*قدام.حفاةالجميع

شعراالسواءحدعلىوالنساءللرجالفانالشعر،تسرلحةيخصفيماأما

نأبعدالصدر،علىمنهظفائروتنسدل6الكتفينيغصمسترسلاكثيفا

!ذن.خلفتلتف

علىالصلإلىتكونماأقربالشعرأمنبخصلةجباه!كميحلمونوالجميع

2.بالوجهتحيططويلةل!وللرجالالفرعونجبين

العنق.أعلىويقفالج!كةيغطيقصيراشعرهمفكانلاظفالأما

الججةع!عقدتالراسعصابةد!ر!إلاموماالجبهةيزلنكانالذىأنو.نهـوبى*"بيتس*يعتقدا-

،ثه!+ول!"*)!أ.!134

-3ء"5!س!لأ!لاس!:3"!+ول+-5،ىهأعس1!ط!89

قصعدةنقوشوتذكرص!نادل.أقدامهمقانتملوا91(!مرةايمرنبتاحالفرعونحاركمالذينالليبيونانتعل2-

وكذلكومتاعهمملابسهمتركوا*..إنهم:النصيقول.أحذيةيليسونكانواانهمالكرنكفى"مرنتباح"نمهر

45صلرلثة.تار!فيولمحةالثالثورمصيسمرنتباحعصر7ءج،القديمةمصرحسن،سلممأحذيهم..!
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الهمواءعلىوا!أطفالوالنساءالرجالنجدإذبزس!كم،الليبيوناعتنىولقد

أطرافهايصلطويلةقلادةمنهتتدلطالرقبةحولبشرلطأعناق!كميزشون

الشرلطانفوق!كاويمر،العنقأسفلتعقدشرانطثلاثةوهط6الخصرإلى

عرلضة.بأساورالرسغيزلنكما6المتقاطعان

وعصهرالوسصالدولة6لأول!نتقالعصرفيالليبيينأزياءتتبعناإذاأما

الليبيةال!كجماتردعحركةأنفنلاحظمق0023-0016الثافي!نتقال

توغلحركاتوازدادتالداخليةمصرمشاكلفيهتفاقمتوقتفيقلت

لمجديدةليبيةقبائلدخولوم!كاالج!كات،جميعمنمصرإلىي!جانب

وهطجديدةوثقافيةجسمانيةخصهائصتحملقبلمنالمصرلونيع!صدها

التمحوا"."قبيلة

قد،الحقبةهذهفيالنيلواديفيالهمياسي!لستقرارعدمأنالظنوأغلب

أيضا.الثلاثالفتراتهذهعل!كاسجلتكأثارالتيالكثيرمنأضاع

مصورةمناظرهطالتمحو،قبيلةأزياءخصائصلنايوضحمنظروأهم

12()*سرةالأولامنحماتالملكع!كدإلىوترجع-حسنبني-مقبرةعلى

ونسا!كابرجالهامصرإلىم!كاجرةالليبيإنقبائلمنقافلةلناتظهرحيث

)أنظرمصر.في!ستقرارتنويكانت6وماعزأغناممنوماشيةوأطفالها

(2رق!االلوحة
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ض-.نج!،!د"،!جمم!خ!!حميكهش2!+بر!

مما،-..!،-ا-ة+-!بر!6،.:

--*ءص
!!مة

بم+
!ة؟أ

"!من!-تشلم..ا-ت-/جه!-ا

12.الأسرةاالأولامنمحاتع!ورمصرفيتدخلليبيةقافلةمنجزءاوتمثل:2رقمالئوحة

فاتحوشعربيضاءبشرةذويكانواأ!كمالتمحوقبيلةتميزصفةوأهم

كالتالط:فكانتز!كمخصائصأمازرقاء.وعيون

الساقإنمنتصفتصلطوبلةجلابيبالرجاليرتدي:للرجال-بالن!مبة

الرقبة.وكذلكعاريا!يمنالذراعتتركبينمالأيممرهالذراعوتغصل!

باللغةوهط،التنورةتشبه)وهطالنقبةالنسوةترتديللنساء:-بالنممبة

مزركشة.أطراف!كا6أيضاالساقمنتصمفإلىوتصلحولى(س!"وللالفرنمصية
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خلفسلالفيأطفال!دنالنمماءوتتملالخصهرحولالنقبةوتعقد

ظ!صورهن.أ

المناطقفيالمنتشرةالدشورفي6الساعةلحدحيةمازالتظاهرةوهط

والقبائل.الشاويةمنطقتيفيوخاصة،الداخلية

منتصفإلىيصهلالشعرقصيرايكونالتمحو:قبيلةالشعرعندتصفيف-

علىتنسدلضفاثرصهغيرةمجموعةأوالضهفيرةلكنالتحن!)مثلالعنق

بشكلالنعامرياثىمنأريعوتثبت،القواقعببعضالاثصعرويزلن6الصدغ

خيط.2فيمدلاةبمتارةأعناق!كمفيلنونكما،منحرف

بتقاليدهميتمممكونكانواالقدماءالليبيينأنهوهناملاحظتهيمكنوما

تحضرااكثركانوادانحتى،وذلكأخرىبشعوباختلطوام!صماومظ!كرهم،

الفرعونية.لإدارةفيهامةمناصهبتولواأوم!كم،

لإدارةسلمفيتدرحلاضللبموهوا!*3-هو-سنبىذلكعلىوالدليل

أمنمحاتالملكزمنفيمقاطعةحاك!اوظيفةإلىوصلأنإلىالمصردة

برفقةالصهيدإلطخارجامقبرتهمناظرأحدفي01ا.سنيصوروقد12(،)االاسرة

علىالمتقاطعةبالأشرطةالمصواءعلىوتابعها.سني..ويظ!كر.أتباعهأحد

نقبةإلىبالاضافة،العورةجرابعليهمثبتحزامبالخصرويحيط6الصدر

الجانب.منومفتوحةالركبتينأسفلإلىتصل

للفرعونالخاصوالحرسالمصريالجيشصفوففيالليبيونصوروكذلك

إلىيصلطويلرداءعنعبارةلباس!كمب!إذ6والنوبيينالسوريينجانبإلى

لإخرعاريا،ويترك!كتاف،أحد،ويغكلالجانبينأحدمنمفتوحا،الكعبين

اليشعرأماوشم.اذرع!كموعلىس!33)سأع()بليسه!سراتذاتنقبةوتحته

.3قصيرةلسلأغلبهموكارالصهدغ،علىظفيرةمنهوتن!مدلقصيراكانفقد

الظهر.ع!ملايس!صنمىجزءفياطفالهنيرفعناضهنفضىاحمديعتقدا-

*!يلاي!-!لأ!ول3"،!اولولولهول3أ؟!

2-ح"ع!03لأ.د!!لأع!د!كل!،3!الأ!كهـ؟3!+،+كلهـع01.*دهلاهدأ398،1علااشأ!مسأ!.لأ--.45

3-لا-."ل!.ه-ول،3ه"حمم!+هه!،(1)1اسلأ/7سثدول.+!!،1!لأهطك!ه؟3091.ع،26!.ط

*7
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لأسرةلىاخناتون:بالملقبالرابعامنتوتبا!للكبلاطفيالليبىالمصفيرأما

طويلةلحيةلهمثلاف!كوء.الشيبعضتختلفزيهخصائصأن18(صلاحظ

برشتين،رأسهويزلنالشعرمنالضفائربعضالجبهةوتغحلىما،نوع!ا

.الخارجإلىمنحرفبشكل

تار-فيالحرجةالمرحلةوهط2،وه91المصرشين*سرتينإدوصثلناإذاأما

نصادففإننا،وشدتهالصراعتفاقمبممببالليبيةالمصرلةالعلاقات

الفرعونع!كدإلىتاريخهيعودبالأقصرالملوكبوادينقشعلىالليبيين

العال!اا"شعوبباس!ايعرفماثصهورمنظرضمن91(6الأسرةلاولسبتي

اوهم:.االأربعة

!سيويونلألا++)التحن!،الليبيون)رمثمأ،ولللا+الااالمصرلون-

*3+*)نحسبو(.والرنوج)عاممأح3*لملا

البيضاء.البشرةذوياللييالاثصعبمنأفرادأربعةمثل،النقشهذاوفي

قيشاربيهويربيلحيتهيركطالرجلأنهوالمرةهذهأزيائهمفيالجديدوكان

.الرأسعلىالربشتينإلىبالإضافة6واحدآن

!يمنالكتفتغصفضفاضةعباءةعنعبارةكانتفقدملابم!ص!ك!اأما

الذراعيتركحينفيعربضةلإئهصربعقدةالكتفعلىتعقدث!ا.الذراعوأع!

تبدوالمشواش(.كمامظاهر)و!العورةجرابيطهروت!طمكشوفا،لاخر

لإل!صةرمزمعظم!صاتمثل4وواضحةمعينةبأشكالموشوم!و!ذرعالطصيقان

++ا!ل!.نيتالليبية

رسومعلى)الجزائ!ابسكرةمدينةنواحيوغترأنهإلىلإشارةوتجدر

يأأ،واحدةكتفعلىمثبتةحيواناتجوديرتدو!لأشخاصصهضربة

لاثارعلىجلابي!كمارتداءفيالليبيوني!بعي!كانالتيالطريقةبنفس

وفجرالحجرلةالعصورفيالحيواناتحلم!استبدلوأ!كمويبدو6المصرلة

التجاري.التبادلطرلقعنعليهلتحصلواالدئيالكتانمنبعباءاتالتار!

ا-.3،طم!53.ءه،+)ح،+23!.6
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لنافيظ!كراالماربعة،العال!اشعوبمنظرفيعندهمالشعرتصفيفعنأما

وتغ!ل!الج!ةمنتبدأ،رفيعةضفائرفىتمثلتجديدةبتسرلحةالليبيون

.الصدغعلىأوغليظةكثيفةواحدةضفيرةتنممدلبينما،العنق

كزةهو!نتباهيلفتماأنإذبالأساور،التزيينهوأيضاذلكفيوالجديد

القدمومفصلوالساقوالفخذالرسغوالكلو43والعضدالكتفعلىالوشم

مختلفة.هندسيةبأشكال

6العباءةلبسطربقةفيغيرواالليبيينفإن6رمسيسالفرعونع!سدفيأما

الكتفهفوقتثبتبحمالةبرفعهاالكتففوقالعقدةعنفاستعاضوا

هولأثرفيانتباهلفتالذيلكن؟النقبةأوالسروالالليييرتديوتحته

)النقب(التحتيةالقطعةلونبين+يلوانتنهميقافيالليبيينتقدممدى

الرأسحلقهوأيصاالجديدةالأشياءومن)الجلابيب(.الفوقيالرداءولون

خصلاتوتض!االصدغحولتلفالتيالجانبيةالضهفيرةعلىولإبقاءتماما

مستعارا.شعرارأسهعلىالليييضعثمبحلقة!ع!منالضفيرةهذه

رأسهع!فمصقطالليبيينأحدأصهابتالتيالفرعونس!صامذلكإلىوتدلنا

.2الضفيرةبقيتالشعرالمستعاربينماوقدهو

بأننلاحظأنيمكن،المختلفةالليبيةالقبائللأزياء!ستعراضهذابعد

كالتالي:وهطالقبائلأغلب!صاالتزمتقدالزيفيأساسيةسماتهناك

القبانلبقيةخلافع!بالسمرةأبناؤمايتميزالتىالوحيدةالليبيةالقبطةهمالتحنوأنإلىلاثمارةتجدر)-

الكل.ع!الجزءاممماصمتخدامتملكلنالبشوةالبيض.الليبية

701ص.السابقالمرجعالبرغوفط،محمداللطيفعبد2-
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هطالختانبعمليةوارتباطهالعورةجرابارتداءمممألةإن:العورةجراب-

العورةجرابارتداءأنبعض!صمفيرىوالعلماء،!ثرلونفيهااختلفمسألة

قصيراقميصافيرتدونالمختنينغيرأماالمختنة،بالأقوامخاصهازيايعتبر

آنفا.لإشارةسبقكما)نقبة(

ا!لصرلةاللغةفي(العورة)جراباللباسمنالقطعةهذهاس!اوردولقد

سامية،كلمة!!كاالمختصينبعضواعتبرهاكرنطه(،)+!ع!باسمالقديمة

بالبحثأجمعواوعليه.العورةجرابتستعمللمالمماميةالاثصعوبأنغير

بينتهمتعملكانتأ!كاذلك.القديمةالليبيةاللغةفيالكلمةهذهأصلعن

الحجرلة.للعصهورتعودسحيقةأزمانمنذالليبيين

الكبرىالصحراءفييوائلالصيادينلوحاتبأنمرةاكثرمنأشرتولقد

فيوأيضااقسنطينة"الخيلفجةرسوماتأوالوس!لى،الصهحراءوخاصهة

فيقطعةأولكانالعورةجراببأنجممع!صاتؤكدوغيرها،وهرانجنوب

أ!وائل.المنطقةأصحابأزياء

بعضأداءهوخاصظرفوفيضيقنطاقفيإلاتستخدممصرفلمفيأما

فقط.الك!كانعندالدينيةالطقوس

الباحثينبعض!كابررالتيالفكرةوهطالختانبعمليةالنو3هذاارتباطأما

التالى:لل!مببمممتبعدةفورفقط،القبائلبعضعندارتداءها

التذكيرأعضاءأمربقطع،قدالمثالسبيلعلىالثالثرمسيسالفرعونإن-

علىيسلطعقابوهوالسواءعلىوالمشواشالرلبومنكلعند

جرابيرتدونكانواالمشواشأنمنالرغمع!النتممين)غيرالمختنين(،

.العورة

أيضا،الليبيينعند!ساسيةاللباسسماتمنوهط:المتقاطعةي!شمرطة-

تكونأنوالمرجحالمصرلة.لاثارعلىظهرتكماالصهدر.تزلين!كايت!احيث

شبهوي!حجارا!صدافمنصغيرةقطعمنمصنوعةالمشرائطهذه

ا-35.5ساس!ط،ه!.حا+.!22.
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الملابسفيظ!كرتوقدالجلد.منطويلشرلطفىيضمونهاالكرلمةءالتي

نيتبالال!كةمتينةعلاقةلأشرطةل!صذهبأنوأعتقدالزلنة.أمنكنو3الليبية

متقاطعين.بمم!كمينيرمزل!كاوكانالليبية

عندصهادفناهالباسقطعةوهوجنب:ع!المفتعالطويلالرداء-

تحتمايتراوحالرداءهذاطولكان!مانالمشواش،ثمالرلبوالتمحوء

قبيلة.كلوتقليدذوقحسبالكعبينإلىالركبتين

ولقد.الكتففوقبعقدةيربطأوبتمالةا!أكتافأحدعلىالرداءويثبت

)القماش(ةبالكتانصهنعهإدالحيوانجلدمناللباسمنالنومهذاتطور

فييشتركمما-العباءاتمنشا!كهوماالبرنوسيكونأناستبعدولا

هذاإلههوصلماآخرهو-فوقيكرداءالعربطالمغربكلسكانلباس!صا

.تطورهعمليةفياللباسمنالجزء

)الموريينالغربيينالليبيينعنسترابونقالالاثمعر:تصفيف-

بتصفيفوذلك،مظهرهمبتحممينيعتنونكانواأ!كملمعاهللا(33*لكأ

الحلىواستعمالذقو!كم،حلاقةفيوالتأنق6عديدةبطرقشعوره!ا

م!كمالواحديلمسأنويندرلاظافر.وتجميل!سنانوبتنظيف،الذهبية

شمعورهم.2تضطربلئلاسيره!اأثناءلاخر

النقوشلأنوذلك،القولهذاتصديقعلىالمصرلةلاثارشواهدوتحملنا

تصفيففيمختلفةوأساليبطرقاتتبعكانتالليبيةالقبائلأنتبإن

ترلنفقد!خرى.الشعوبمنغيره!اعنميز!كمالصفةوهذهالثصعر.

معبدثقوشع!واضحهوكماالج!كة،علىالشعرمنبخصلةالليبيون

المقابرجدرانع!صهورماوهوالج!كةتغصبضهفائرأو"ساحورع"الفرعون

مصر.بصعيدهابومدينةومعبد-العمارنةبتل-

ا-!505+ول،كه.ءح!ه.22!

172ص.لإسلاميالفتححتىالمصورأقدممنالليبىالتار-البرغوق.محموداللطيفعبد2--
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تلفأنبعدالصدرع!الشعرمنضفيرةإسدالأيضهاع!كمعرفوكذلك

.مباشرةالصدغعلىالجديلةتنسدلأواالماذنوراء

رؤوس!ك!ازينواثم،بدوانرمعدنيةالضفانرهذهالليبيينقدامىزينولقد

وكذلك،الواحدةالقبيلةفيميز!كمبأساليبالؤاسفييثبتونهالنعامبرلش

الزنوج.مثلأيضابالردمقرأس!كاتزلنالتىالاثمعوبمنغيرهمعنميز!كم

عثرالتيالصخرلةالرسومتبينهكما6منحرفبشكلالرلشتبثوافالليبيون

منإلاعراةأشخاصهاتمثلالتي؟ووهرانجنوب!!س!صأع""فلامندعلها

بربشتين.ارؤوس!سميزشونالعورةجراب

تميزصهاح!صا.شرفعلامةكانالرلشبأنا!لصربةالنصوصخلالمنويبدو

فيالتنو3أيدةالطهذهبقاء-قزال-لنايؤكدالموضهو3هذاوفي

عليناالأخيريقصف!كذا.عصرهيرودوتلغايةالليبيينعندالشعرتسريحات

ويحتفظونالرأسيحلقونثال!شأولالااالمكايقبيلةأهلكانكيفأيضا

شعورهميطلقونكانوا7س!طولحول3الماخيل!وأن،الرأسأع!فيبالشوشة

بضهفيرةيحتفظونكانوالأولس!33أوسيانأنحينفي،الرأسمؤخرةعلى

إفريقياشمالسكانبينالعادةهذهبقيتوقدمنه.ا!أيمنالجانبعلى

وخاصةهذا،وقتناإلىباقيةتزاللاأ!كاوأعتقد.2الروماني!ستعمارأثناء

والمداشر.القرىفي،الداخليةالمناطقفي

تصهفيففيلاشلوبهذابينالصلةيعقدأن-بتس-!ثرىحاولولقد

إمنت"!ا+*7)وهطالغربج!كةع!الدالةالمصربةالعلامةوبينالثمعر

الربشة،وعليهاللييرأسيمثلالعلويالجزءبأنافترضحيثترسموالتي

."الصدغع!والضفيرةالرأسفيمثلالسفلىالجزءأما

ا-ول.".امم!حطهممر،"هحك!+"ول53ول!ل!حول.!..46

النيوليتى.المصثرإلىفزجعهالاحم!اط!*أليمان"أماالصيدءمرحلةإدالرسومهذه**فلاممديرجع2-

.3-ءثال!،صاع.!ه+احكل-!21-17

3-)"ل!ح!+ولد!،3++ش!ح!ع+83!.3!3!)ط.!35.1
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الليبيينعندالحربيةالمعدات-

ا!يالشعباستعمل،التاريخيةالعصوروطولالحجرلةالعصورمنذ

!4عنأوللدفاعغذائهع!للحصولالهصلاح،القديمةالشعوبكبقية

وورتبعاوذلكالزمنمنالحقبةطوال!سلحةهذهتنوعتولقد

الحضهال!.

ا!جرلةءالعصورمنذاللييأستخدم!كاالتيبدائية!كثرا!أسلحةومن

ج!ثساريااستخدامهاب!وقد.المعقوفةالعصيأوال!كراوةذكر:يمكن

)إخناتون(الرابعامنحتبالفرعونجيهقفيالليبيينا!لرتزقةالجندأحدظ!كر

م!كا.بواحدةممملحا

أفيالحجرلةالعصورومنذا!لنطقةأهلاستخدمفقدذلك،إلىبالإضافة

مختلضنيوليتيةمواقعفيس!كامرؤوسعلىالباحثونعثربحيث4!قواس

!رايظهر!ما.ورقان(الساورة)غربوتبلبلة)البيض(برزينةموقعمثل

منالغربطالجنوببرزينة.فيالصخرلةالرسومعلىالسلاحمنالنو3

وغيرها..والتاسيل!رقانفيالجزائروكذلك

وكادت،المصرفيمعالليبيينحروبلغايةساريااستخدام!صابقىولقد

علىرسوماتفينصادف!صاحيث،والمثلثةالمستديرةم!صا:مختلفةبأشكال

!ارب!لمالاولسيتيالفرعونلع!كدتاريخ!كافيترجعالكرنكمعبدجدران

حىبفيهابومدينةمعبدجدرانع!وكذلكوالرلب!لم.)التمحوالليبيين

منلأولوالنوعالمشواش.همالليبيينمنأخرىأقواممعالثالثرمسيس

فيالصهخرب!الرسومفيتظ!كرالتيتلكتشبهفي6المستديروهواليأقواس

ذاتفيالمستخدمةالمصربةللأقواسمثما!كةفىالمثلثةأماالتاسيلى.

رمصيسم!كاغنمظ!سورهم.ولقدخلفالمم!صامجعابيحملونوكانواالفزة،

"برستد"يذكرهحهـسبماعددهاوكانالمشواش،معالثانيةحربهفيالثالث

اأقواس.306وجعبة0231

ا-ل.011!سك!+ثا!ل!،ولي!حاع+لأ"س!حه!"303حل!3!،"يدء)لا.!.63.
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أسلحةالليبيينقدماءاستخدمفقد)البلطة(6وال!صراوتالأقواسجانبوالى

فيالليبيينبأنيرى)يونافي(الصقلىديودوركانوانالسيفم!صاأخرى

"تيتيرىوكذلكالسيفي!شخدموال!اوالسرتمصربينماالصحراء

يتمصلحل!امثلاالبونيةالحروبفيالنوميديالجنديبأنيركما)رومالنى(ليفا"

فيللسيوفالفعلىلإستخدامبأنغزالويعتقد.يعرفهيكنولمبالسهف

بعضعدامافقط-الميلاديالسادسالقرنفيكانإفرلقياشمال

.الاستثناءات

بأنجميع!صا،المصادرهذهأقدموهوالمصهريالمصدرفينصادفأنناحينفي

عددعلىاستولىقدق.م.ه9121حوالطالليبيينمعحربهفيمرنبتاحالفرعوق

"برونزيا.سيفا1119بعددوكانتالليبيينسيوفكبيرمن

لاولالنو63السيوفمننوعينع!02(لائسرةا)11رم!ميساستودبينما

م!ااكلطولاسيفا16و،أذرعأربعةم!صاكلطولاسيفا92عنعبارةوهو

2.أذرعثلاثة

.3الخشبمنالمقبضصنعحينفي6معددنىنصهلذاتالمصيوفهذهوكانت

أطوال!كا6تقديرفيمبالغأنهنلاحظ6السيوفهذهوصهفعرضخلالومن

بالسيوفمقارنةالسيوفهذهطولأذهلهقدالمصريالفنانأنوأعتقد

بهذاسيوفالأن،خاطئةبتقديراتالمعابدجدرانعلىفنقش!كاا!لصهرية

.والقتالالحركةفيصهاح!كاتعوقالطول

حصهلواقدالليبيينأن!ابيتس"وم!كمالموضوعفيالباحثينمنفرل!ويعتقد

نأإلى"وانرايت"ايذهبحينفي6أجنبيةبلادمنالسيوفمنالنوعهذاع!

38.سطرالكرنكنصا-

2-،*03ل!+ه+!4!.رأ*اولص!.،أءه."هـم!.5

3-.ل.ي!!م!3ح.4!..ولح!.!،؟اء.66.0
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ع!كمفأخذواءبالذاتالفترةهذهفيالبحربثمعوبصلةعلىكانواالليبيين

.أالمعاركفيالطويلةالمصيوفواستخدامالخيلركوبمهـكارة

وهم-الفمرادنةاستخدم!كاالتيتلكمعالليبيةالسيوفهذهوبمقارنةلكلننا

علىالمصريالفنانهـسم!صاالثالثرممميسمعحربهمفيالبحر-شعوبمن

معالماثمواشحرببأنعلماتماما؟مطابقةفى-هابومدينةمعبدحدران

بأنهنعتقدول!صذاالبحر،شعوبحرببعدسنواتثلاث،جاءتالملكنفس

وتأثرمصرأرضع!للاستيلاءالشعبينبينالتحالفمننو3حصل

البعض.بعض!صماالطرفان

الحربيةالعرباتفسالليبيوناستخدم!كاالتي!سلحةمنالثالثالنو3أما

كانتالليبيينمنالفرعونعل!كااستولىالتيوالعرباتالخيلتجرهاالتي

المصرلة.للعرباتمشابهة

"التاسيلى"جراتوادكط-جبالصخورعلىرسمتالتيتلكأنحينفي

وقدرأسهعلىالرلشعلىمحافظاصاح!كاوبقىأحصنةأربعةتجرهاكانت

.الحيوانوذيلالعورةجرابارتدي

هناككانتوإن-نفسهعنالمحارب!كايدافعالتي،الدفاعيةلاشلحةومن

وبالاعتماد-الدفاعية!سلحةهذهتنقصهكانتاللييبأنتقولمراجع

نأحيث6ذلكغيرالحقيقةبأننستشففإنناالمصرلة،لاثارعلىدائما

الدروعاستخدموقداللييالمحاربتبينالكرنكمعبدجدرانعلىرسومات

إلىالدرعالليياستخدامويرجعالسصيوف.بلضهرباتمنلهوقايةوالخوذات

وأخرىبسكرةضهواحمطفيرسومتؤكدهماوهذا6الحجرلةالعصورمرحلة

ومثبتةحيوانجلدمنمصنوعة3صاوكأتبدوالتيالدروعتبين،وهرانبجنوب

خشب.2إطارمنعلى

ا-8+ك!+أ،*!أ،اء413+،ط!ع*،اعره؟ه-59.49

2-3.ل!كهء055011!أ01+.*.050
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يفارقيكنلمالجلدمنالم!3الدائريالدرعبأن-سترابونويذكر-

101أبدالليبى

لهتحفظماءبقربةتزودقداللييالجنديأدقأيضاالمصرلة!ثاروتبين

مرنتباح(الفرعونانتصارتخلدالوحةإسرائيللوحةفىجاءولقد،الحياة

وأنه6لاؤضعلىمع!صمكانتالتيالماءبقراب*دبارملقإنولواا!ينأن

الماءمنقربتهوفراغرأسهعلىمنالردشةسقوطرئيس!صمحظسوءمن

.2الحياةلهيحفظالذي

المسافةلبعدنظراضرورةاكثرمنهواللييالمحاربمعالماءقربةووجود

..النيلواديإلىيصللكىيقطع!كاكانالتي

ا-3لأ!ه+ه،ا!أ71.!،0.،4"473.

2-.رث!.3!ح43ح،4".!.!،+،111!4"106-.061-

29

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الثالثالفصيلى

غايةإلىالقار!فجرمفذالمصريةالليبيةالعلاقات

ق.مالثانية*لف!صاية
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منسلمملةعمومهفيكانبأنهالمصربةالليبيةالعلاقاتتار!يوصف

للتوغلالليبيينمحاولاتلردعقادتهأحدأوالفرعونيقودهاالحروب

ف!ن!كم،الثقيلةال!صزائ!اإلحاقمنالرغ!الوع!.النيلواديفيو!ستقرار

سنة.ألفىطيلةالمحاولاتتكرارتلكيكلوالمالليبيين

بالنصعلينافتقص،الحقبةهذهعنبمعلوماتالمصادري!ثرلةتمدنا

بلادع!الفرعونش!كاالتيكالحروبتاريخيةحوادثمنجرىما6والصورة

الاسرىسوقأوالحربيةالمعاركصورلناتقدمكماوهزلم!ك!ا.الثائرةالتحنو

.بالأغلالالمكبلين

فيمتوغلةهطبلالفزة،هذهمنتبدألمالطرفينبينالعلاقاتأنإلا

منوهناك.الفرعونيةلاشرقيامقبلمامرحلةإلىترجعحيثالقدم

قبلمامرحلةمصرفيفيالدان!االليبىالعنصرحضورإلىيثميرماي!لواح

.الأسرات

فكان،عدوانيةدوماتكنلمالعلاقاتبأنأيضاتبينالمصادرهذهأنكما

الجيشصهفوففيالليبيينكانضمامم!كنيةأوتجاريةلأسبابحضورهم

وان..ومصاهراتزيجاتنتيجةأخرىوأحيانادبلوماسيلتمثيلأوالمصري

يش!كاالتيالعقابيةالحملاتهوالصلاتهذهعلىالغالبالطابعكان

الحملاتهذهكثرةأنو!رجح..الليبيينمن"المتمهـللين"لردعالفرعون

ع!كديخلولاإذ،الفراعنةعندتقليداتصبحأنإلىأدتقدوتعددها

وأسرمصر،عنالليبيينأبعدبأنه!ثاروذكرتإلاالفراعنةمنفرعون

ممتلكا!ك!ا..الكثيروسل!كمم!ك!ا

كما6مصردخولعلىاللييالطرفإصرارنتبينالصلاتهذهتار-وبتتبع

فيالمشقرلنجماعاتأوأفراداالليبيينأنوهطهامةحقيقةإلىنصل

،وكذلككليةالمصهريالمجتمعفييندمجوال!اوظائف!كموبحك!االمممالمة،مصر

علىحافظوا3ص!افا6التحنومثلمصرحدودعلىالمرابطةالمسالمةالقبائل

يتمصروا.ولمكيا!كم
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كيا!كميطورونوجعلهـكم6المنشودال!صدفحفزهمفقد!لصرالمناوثونأما

شعوبمعتحالفواثمهقبليةاتحاداتفكونوا،السيالصيوفكرهم!جتماس

مصرولاستقراربها.دخولأجلمنأجنبية

نحولإتجاههعلىالقدامىالليبيينطرفمنالمستميتلاصهرارهذاإن

وان.الحروبل!كذهالحقيقيةلإشبابعنالبحثعلىإصثراراليزلدنا،الاثمرق

هالحروبتلكنعتع!المعاصرلنالمؤرخينبعضكتاباتفطالعادةجرت

مرنبتاحالفرعونبوصهفذلكفيآخذة،اجائعةقبائلدامحاولاتكانتبأ!كا

إلىأتواوقديوم.كلبطو!كمليملؤوامحاربينأوقاتهميمضون!!صم:"..ل!كم

ى!.اأفواه!كمإليهتحتاجماع!مصرليحصلوا

يكونأنفيالموضوممطالباحثيتعجببحيث،للشكمدعاة!مرهذالكن

لسصانعلىجاءماوان.الليبيوناستماتأجلهمنالذيال!كدفهوهذا

شأنمنالتقليلمنهالغاية"لإعلامر!"،لاشلوبمنهوهالمصريالفرعون

...محارب!كمعلىالمصرلينوتحفيز،الليبيين

م!كموالماثمواشالرببووخاصهةالقوموهؤلاءهدف!صم؟هوهذايكونكيف

تكنلمذا!كاالصهـحراءإنبلجدا،خصبةساحليةمناطقيسكنونكانوا

معمعروفهوكمابدأتالتصحرفعمديةالحالط.بالاثصكلبعدظ!كرتقد

إلاال!صائيشكل!كاتأخذولم6ق.م0025حوالطأيلافثلالمناخمرحلةنهاية

الميلاد.قبلفيمالاخيرةالقرونمع

إياهاأعطاناالتيالصورةهطوهذهطيبا،مقاماآنذاكالصهحراءكانتلقد

تصوروالغنائمالحصونلوحةإردوازية،لوحةفيأنفس!ك!االمصريون

العلامةاللوحةوعلىالمطشأنممةوالحيواناتبالألشجارغنياإقليماالصحراء

ليبيا.إقليمع!الدالةالهيروغليفية

المص!رلةال!كينةالقامرة.كمالحسنترجمةالمارسيالعصرإلىالمصهورأقدممنمصرتار-برستيد،ورجا-

38صاللكتا!/7991العامة
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منتوجأنأشارالىعندماهيرودوتسجلهماأيضاالمصمادرهذهومن

حبةفكلالعال!أ،مناطقأخصببأ!كابرقةمنالغربإلىالواقعةا!لنطقة

مثل!صا.أحبةمانةثلاثةتع!لى

هويكلنلمالمصرلة،الليبيةالحروبوراءمنالحقيقيالسببفإنوبالتالط

بينتنقطعلمفالصلات؟القدمفيموغلالسببإقبلالليبيةالبلادفقر

فيالمتخصصونعزإذالحجرلة؟العصورأثناءإفرلقياشمالطرفي

بأنمجالا،للشكيزكلامما.الدلائلمنالكثيرعلىالتار!قبلعصورما

بحتإفرلقيمجالفييدوركانالخجرلةالعصورأثناءإفرلقياشمالغرب

فيذلكبعدلتتواصهلالتار!6فجرأثناءأبداتنقطعلمبمصرصلتهوان

التاريخية.العصور

الفرعونية.الحضارةأسصتاثمأةفيوالمساهمةالليبيةا!قوامهجرةأ(-

!سرات(:قبلعصرمافيالعلاقات)أو

حضهاريمستوىفي،والحديثالقدي!االحجرلينالعصرلنمصرفيكانت

ليبيا.ومهاالقديمالعالمبلدانكثيرمنعليهكانالذيالمهشوىيعادل

لإفريقيةالثقافةمنجزءاتعدكانتلاسراتةقبلماعصرقبلفمصر

وبعدهاوشرق!كا،الصحراءشمالمنجزءاتشملثقافيةدائرةضمنوكانت

.2الفرعونيةالمصرلةالثقافةعصربدأفقط

والخصوصيةالحضاريبالتفو!امصرانفردتلاسراتقبلماعصروفي

ول!كذاالفرعوئ.العصرفيظ!كرتالتيالعظيمةللحضهارةوم!كدتالثقافية

ماعصرهط!كاخاصةحضاريةمرحلةفي6الفترةهذهفيتوضعمصرفإن

!سرات.قبل

جلبت3صالأمصر،حضارةمنبالذاتالمرحلةهذهعندنتوقفأنويجدربنا

واحدلسبب4الدارسينآراءحول!كاوتضهاربت،الباحثينمنالعديدانتباه

91-18ص7،ج.القديمةمصرحسن.ممليم2-
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نتاجبأنهاأ،نقادةحضارةمكتثمفقولوهو،والدراسةبالبحثجديرلكنه

الحضاراتصاحبالمصريالعنصرع!قضى،وأجنيجديدعنصرحضارة

بينإجماعشبهحصللقدمنه..جزءعلىالأقلأوع!السابقة

ليبيةأقوامابأنالمصرلات،وعلماءالتار!قبلماحقلفيالمتخصصهين

وقصهدت،الجفافلمرحلةاالماولىالمؤشراتظ!سورقبلالصحراء6منخرجت

واستقرت،الثقافيوترا!كا"الصناعيةاخبراتهامع!ساحاملةالأدنىالنيلوادكط

عنوتميزهاوجودهاهعلىتؤكدالدلائلمنالكثيرفتركتالنيل!صرحوالط

أسسبعثفيبذلكساهمتوقد،المنطقةفيل!صاالسابقةالمصرلةالأقوام

قبلمابمرحلةالمتخصصونيعرف!ساالتيالمرحلةوهطالفرعونيةالحضارة

لاسرات.

مراحلثلاثبهموقعمصرعنصعيدفيالمنقبوناكتشفالإطارهذاوفي

ثلاثةمراحلواعتبراها6سمانية-جزرة-العمرةهطمتتابعةحضارية

وجدتالتيالبلدةإلىنسبةنقادةحضارةإسمعل!كاأطلقوا،واحدةلحضارة

!كا.

والمعروفةنقادةحفهارةمنلإولىالمرحلةأنإلىالمكتشفونتوصللقد

كم026ممصافةمصرعلىاستقرفيجديدجنسإنتاجهط-العمرة-باسم

جميعطردأودمرقدالجنسهذابأنوافترضواأمبو.وكومسوهاجبين

طيبة.مدينةواحتلالمنطقةفيالمصرفيالسكان

3921بمجمو3كانتوالتيالحضهارةهذهأصحابجماجمدرسواوعندما

نأوافترضواكبير؟حدإلىالقدامىالليبيينيش!سونأ!كموجدوا،جمجمة

.اءلى"بترىوقسها،مقصنة"43لحوالطمراحل!سالأقدمويؤرخ.القاهرةجمو!كم004تقعمدينةنقادة:ا-

ومن.العمرةمرحلة38إلى31ومنالمصمولهتية.البدرايحضمارةمعوتندرح3..اإلىاالدرجةمن!درجةوو

يينفيماوالئانيةيأولىالمصرشبنا!اممرتينوتحتىسمانهةمرحلة71إلى61ومن.جزرةمرحلة06الى3و

99و71الدرجة
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منأتواأ!كمإلىي!شيروالحيلينأييدوسبينالموقحفيمصرفيإقام!ك!ا

ا.الواحاتعبرالغربيةالصحراء

منبالرغمالمصرلةأيال!مابقةالأقوامحضهارةمنشيثايقتبسوالموأ!صم

ع!كم.2الحضهاريمشواهمانخفاض

قبلمامرحلةفيمصرحضهارةأصهلحولالعلماءبينجدلقاموقدهذا

فيتنثمألمأ!صاإلىفرلقفذهب4مق0032-0028بينفيماأيي!سرات

مصبرودخلتآسيامنأصل!صاوأنالحاميينمنأقوام!كاأقبلالصعيد!

لكنالأحمر.البحرمخزقةالنوبةبلادثمالعربيةالجفىلرةشبهطرلقعن

يعدلونجعل!ص!االفزةتلكفيمصروآسيابينارتباطع!الدلائلوجودعدم

3أفرلقيا.شمالمنالحاميةالشعبةبواسطةأتتبأنهاويقولونالرأي

فخارنقادةوأننوبيأصهلمننقادةحضهارةبأنترىنظرثالثةوجهةوهناك

أنغيرةالخرطومفخارمنتأثيرعليهوقعقد-جزرة-الثانيةمرحل!صافي

تيارعليهأثربلأيضهاالمنطقةفيأصهيلغيرالخرطومفخارأيلاخيرهذا

4)جنوب.التبستيجنوبالتنيريوهطتاريخيامنهأقدممنطقةمنحضاري

حاليا(.ليبيا

أصلحولالفرضياتطحفيالواضح!ختلافهذامنالرغموعلى

لأثريينالمتخصهصين-جم!صرةأنإلا)نقادة(!سراتقبلماعصرحضارة

بينالفاصهلةالطبقةفاتخرلبحدوثعلىيجمعونالمصرلات،وعلماء

مراحلأولىوهطالعمرةوحضارةالمنثمأمحليةوهطالنيولتيةالبداريحضهارة

نقادة.حضارة

ا-**عح،!5،.)!،511؟أ*لأ!حههلي4كل!.5،ال!:+04+مأ698.1."هة95-.06

2-!حيم4!ه.ول)،"ء!"3ع3ممل!اح3شهس!+!3!4ا!.6،!2.+.:3+4!798.1"6.1-31

3-.ولك!!كهث!ح3+هعلطء5353+ه3،لأح3أكاهشول5ط6ولل!ءولول+أردولع!للا4.37+،).268.0289

كايةحتىالعص!اقدممنذإفرلقياوئصمالمصربينوالسيامميةالحض!اهـمةالعلاقاتالخيرأمالعقونوايض!ا:

68&،ص-.8891لاسكندريةجامعةولإتار،التار!قصمماجستير.رصالة،مقالثانيةا!الف

4-،ك!اءا،أول+،،3همء6لأولك!+!ه+هءس!ولهح!حم!!ء!ه،21!1..4!ماههة+ءطء!هط!طاه

!ع.وو23013591.
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لر!الأضهاخلا!ثامننتبينتماثيلالعمرةأيا!بقةهذهفيالمعثوراتومن

شعرهم6فيالرلشيثبتونوكانوا؟العورةيستربس!نطاقمنإلاعراة

!صا.أيتزشونالنعامبيضقثمورمنمصنوعةعقودإدبالإضا!ة

شمالفياللييىأصهل!ماعلىوتدلالمصربة،الحضهارةعلىجدتعناصهروكلها

أفربقيا.

تأثيروجودوانورايت"4*""ط!أكل!ألاحظنقادة،لفخارثانيةدراسةوفي

توحيدقبلالشمالمملكةعاصهمةوهطالدلتافيسايسمدينةحضارة

وجودفيالتأثيرهذاويتمثل،الجنوبمملكةمدنمننقادةأهلعلى6مصر

مرافقا(الشمالمملكة!حمر)رمزالتاجرسموكذلكنيليةلقواربرس!ا

سايس.مدينةإل!كة)الليبية(نيتلرمزلإل!كة

شعبوجودإلى6الميدانهذافيمستفيفهةدراسةبعد"ونورايت"خلصلقد

الدلتافيسايسمدينةفياستقر6لاسراتقبلمافزةمصرفيقليي

يأتحنوتواسم!يا"نيتا.6الليبيةالإل!كةوأصهلهالرسيممعبودهاوأعطاها

فيقويةمراكزلهفكانتالنيل!كرطولعلىذلكبعدانتشرث!ا.الليبية

منالكثيررمزفإنالسببول!صذا.الجنوبفيونقادهالشمالفيسايسمدينة

رمزليبيا-وهطالرداثمةهوالأسراتقبلماعصرمنذالمصربةالمقاطعات

-.رؤوسهمعلىريشةبوضعالليبيونالزعماءتزين

المقاطعةوأيضاالعاشرةلغايةالثالثةالمقاطعةمن!ا!لقاطعاتهذه

عشر.السابعة

لغايةال!بمدينةمننطاقا6الرشةورمزهاالمقاطعاتهذهكونتولقد

.2النطاقهذاتتوسطنقادةمدينةوكانت،أخميم

للقوافل6طرقسبعةاالخارجةبواحةالنطاقل!سذاالمكونةالمدنويربط

حيثحلفواديإلىالواحةمنتصهلالتي!وأحس!كاةالطرقوأقصهرهذه

917صالتار-.فجرفيالمصرلةالحضمارات،ارزقانهاحمدإبراهيما-

2-5ول!*+ا01،أ!أحي6ا+ح!3حولك!35ول3!لاا3"لطح3ءقهء!ول.كهل!وله+09:!04!هد1،ءط4"لا!ع

ا"*ء!53ول+ه3ه3،ءاح5:ه9228-
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وسيدإلهأيأ(ولءلمهـاأولح+ول4أمركزعبادةكانتالتي؟أبيدوسمدينةتوجد

مدينةعندوينتىشمالطأول!كمامميزلن،طرلقينإلىبالإضافة؟الغرب

جنوبوالثاق(المصريةالدولةتوحيد)قبلالشمالمملكةعاصمةسايس

لإثيوبية.2لإمبراطوريةتأسستحيث،السودانفيبرقلجبلعندوينتى

خنتيلإلهمعبدأنقاضع!أبيدوسفيمعبدأقيمالتاريخيةالعصوروفي

وإلهالشرإلهيمثلكانستلأن،دلالتهلهذاوربما6ستللألهأمنتي

الجدباء.الصهحراء

لاشرةفيسن"."برلببالملكخاصهةأختاموجودإلىهنالإشارةوتجدر

ول33آشولباسمالشرب!لهإليهيرمزالذيالحيوانإلىتمشير،الثانيةالمصربة

مناكزيبعدلاموقعوأمبويالعليا!امصرسيد"ألامبويالدائمةوكنيته

نقادة.4عنكيلومتراتخمسة

لإلهنفسههو"آش"اللييلإلهكانماإذانتساءلأنلنايمكنوبالتالي

؟3"أحستالمصري

آلنلإنجليزيالمصرياتعالميعتقدحيثهذاةمنأبعدالذهابيمكنبل

وذلكوست،حورسبينالصراعبإننربطأنالطبيسمنأنهغاردنر،

قم!كا.3فبلغتنقادة(بها)يقصيدالحضارةتلكفيهازدهرتالذيالعصر

أثناءنتجتقدالصعيدفي!سراتقبلماحضهارةأنإلىيلمحبذلكوكأنه

)المصري(حورسالطيبولإله(الصحراويالإلهستلإل!كينبينالصراع

المصهربة...وبالتالطولإقوامالصحراويةالليبية!قوامبينصراعأنهأي

ثبتاليف!الخارجةواحةاما(-.أخميم)ابيدوس!!اركاديوسبوليس--دندرةقفط--طيبة-الطبو!؟ا-

..التاريخيةالعصعوربدايةفيبهاالليبى!صتقرار

2-للاولألا*ل!ل!+ي!.ل!.!،ه!.حا+.م.1):رأ؟-7

الليبييىإلهبانهالممهرلةالنصهوصفيآش.وردلاله3-

453-433.ص.صمي!ثبدإلراميحنجم!ترجمة.الفراعنةمصرغاردينر.آلن4-

461صتفسه.المرجع5-
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تاريخيةدلالاتذاتأ!كا*همية،إذبالغةأوزريسأأسطورةبأننعتقد

الحقيقةمنعنصراماحدإلىتض!اأ!صاجداالمحتملومنعممقة

التاريخية.

ظروفأظطرتهاليبيةأقوامابأنقدمناها،وأنسبقالتىالفرضيةوهط

ولإندماجالنيلاكتساحإلى4ا!لناخظروفعنعرفماإلىبالإضافةنج!ط!صا،

ثقافاتأولىأنبتقث،متباينتينحضهارتينبينالتلاقيهذاع!بناءوأنهفيه.

بمصر.2التار!فجرفي!سراتقبلماحضهاراتأو

تجربةأن،الأسراتقبلمافترةفيالبحثموضو3فيحقالهنأسفوما

الحرجةالفترةتلكعنبوضوحلتحدثنابعد،اكتملتقدتكنل!االكتابة

محتوياتفيمصادرناتنحصهروتكادومصر،ليبيابينالعلاقاتتار!من

قبيلفزةإلىتاريخ!كافيترجع3إردوازيةالواحعنعبارةو!نقادةمقابر

تاريخ!كاحممبنرتبهاصهماءألواحاذنف!،الاولىالمصربةلأسرةتأسيس

بماذلكفيمشعينينوج!ك!صا،ع!مرسومهوتفسيرماونحاولونشقرؤها

استخدام!صا.وعمالكتابةتطورتلمالاثارالمصرلةفيلاحقاورد

حيث،الطرفينبينالعلاقةنو3إلىالوضوحمنب!فيءالألواحهذهوتشير

لجماعةمحاولاتعنصهوراأخرىوتذكر،طيبةصلاتالنقوشبعضتروي

مصر..منطردهاعمليةأي،العكسأوالنيلمجرى!ستخمرارحولفيليبية

العينة:ذكرهذهيمكن.!لواهذهومن

اصهدرتولقدالشر،روحالخ!وستروحأوزوريسا!أخولنبين!بدي"صر)عتمف!أوزوري!أسطورةا-

الصحراهاءدستننىوتممنتصرا،أوزوريصبنحورصكيهعلنتإ.فاالأسضورةفيشلهة)محكلمة

2ل!!مم!-5،+ااهع.+ح.ح.32

بصداستخدمتث!ا،التجميلمساحيقلإذابةسحيقةأوقاتفي3.أط"6آ!:الخهأ؟رتويلاالوااستخدمت3-

وأمجادمم.الملوكفات!صصتالكلاتكحاسجلكوثائقذلك
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صيدا!أسودأ(-لوحة

صلاتقياميرجحما،اللوحةهذهوجىاحدع!المصورةالنقوشوتصور

للصيد.معاوخروجهمالليبيينوجيرانهمالمصرلينبينطيبة

علىصفينفيانتظمواالرجالمنمجموعتانوج!ص!صاأحدع!نقشلقد

الوعولفهاتفرقت،واسعةصيدساحةبي!صماتفصلالعرلضهتين،حافت!صا

الرجالظ!صرولقد.خياليةوحيواناتوالثعالبوا!اسودولاؤانبوالنعام

قصيرةنقبةعنعبارةفكانالرداءأماأيضها.مستعارةولحيةمستعاربشعر

الحلفمنبهيلتصقحزام!كاويحيطالركبةأع!الخصروتقفمنتبدأ

أ.رأسهعلىأثنتينأورياثمةرجلكلووضعذيل،

الليبيينإلىتاثميرالصمفاتهذهكلأناللوحةهذهفي!نتباهيلفتوما

ف!صمالخامهمةهاالماسرةملوكمنساحورعالفرعونمعبدع!المصورين

مقدمةفوقصهغيرةشعروخصلةالكرنطة،فيعور!كميسزونأيضا

..الفرعونيبالصلتذكرهرؤوس!سم

مصرفي*سراتقبلماملوكيكونأن6الممكنمنكانإذاعماونتهماءل

فيماالمتحدتينالمملكتينحكاموأنليي،أصلمنالدلتاغربأوفيالسف!

نقادة-ع!كدإلىاللوحةهذهجاردنرهـلرجع2والصل.الذيلع!ك!اورثوابعد،

مصر.إلىالجديدالعنصردخولف!كاحدث-التيجزرةمرحلة

والعقبانيلامسدلوحة2(-

مثلمثل!كانقادةحضارةمنجزرةمرحلةإلىتاريخ!صافااللوحةهذهترجع

!سود.صهدلوحة

أنهايعتقدتصويرلةعلامةبقاياتتضهمنأنهافياللوحةهذهأهميةوتكمن

أحدع!المنظرويصورالتحنو.أرضوتعنيالكتابيةالعلاماتأقدممن

ق.م.الثالئة3لفأواخرصالعامةالحضمارية!تجاهاتقوآثارهاالقديمةمصرحضهـارة.!الحالعزلزعبد)-

)91ص،629).ياميرلةالمطابعلشؤونالعامةال!سيئةالقامرة:2!ج

428ص+الصابقالمرجع.معخانيلإبراميمنجيبتر.دنر.غارألن2-
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عنيفة؟معركة!خرالوجهعلىصوربينما6زخرفيةوحدةاللوحةوبى

!رضع!جسدهبتلويعدوصهدريمزقغاضبأسداللوحةوجهويتوسط

بالأسود(.وملوك!سميصفونالمصرفيلأنملكأوأميرإلىيرمز)وفىسد

لاشدأمامفظ!كرت،المعركةمفرداتبقيةوفربممتهكأسدحولتوزعت

زينتمزركاثصاطويلازياترتدي!سفلنصفهاغيرم!كايبقل!اشخصهية

أمامهادفعتوقدمصرلة،معبودةتمثلأ!كاالظنأغلبءبأهدابحاشيته

!سيرأماموبتى،ظ!كرهخلفذراعيهوشدتالعورةجرابمنإلاعارياأسيرا

وترامى..الليبيينوه!االتحنوإسمعنتعبركانتتصويرلةعلامةمنجزء

جث!كمعلىوانقضت!عداءنفسمنآخرونأفرادتحتهومن!سدبجانب

أوأرجل!ص!ا.أيديهمت!كشالعقبانمنأسرابجميعا

والغنائمالحصونلوحة3(-

وهطليبياعنإليناوصلتوثيقةأقدموتعتبر6ليبيالوحةأيضاوتسى

علىاللوحةهذهمصر.وتحتويصعيدفيأبيدوسفياكتممفتبنيةلوحة

التحنو،أرضعلىالدالةالكتاباتأقدممنتعدالتيالتصويرلةالكتابة

المصرلة.النقوشفيوالليبيينليبياإلىيشيرتقليديارمزابعدفيماواتخذت

صهيدكأداةوتستخدم(6المعقوفةالعصى)"البومرنج"رمز!العلامةوهذه2

علىالمصيورةالنقوشوبدراسة.القديمةالمصربةالكتابةفيرمزاأصهبحتث!ا

التتنو.لاثمعب!قتصاديةالحالةعلىالتعرفنستطيعاللوحةهذه

المتحففيمحفوظةوهطاالأسفلالجزءلااللوحةهذهمنيتبقولم

(3رقماللوحةأنظر)حل27434رقموتتملبالقاهرةالمصري

ص.491.السابقالمرجحالعزلزصهـالح،عبدا-

426.ص.السابقالمرجعجاردنر،2-
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بالناورةالمصركل!بالمنحقموجو!ةلالقالمالحصونلوحةنسىولمدفمالأ!حة
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والحميرالثيرانمنقطعانثلاثةوج!ص!كاأحدع!الفنانصهورولقد

"العقرب"المصريالملكغنيمةوتمثل،البعضبعضههافوقتمميروالكبالف!

مصر.فيللمملكتينالموحدنعرمرا"01الملكصلفوهوالعليامصرحكمالذي

مدنعنتعبربالأسوارمحاطةمرلعاتسبعةأيضها!خرالوجهع!وصهور

محصنة.

مناكبرقلاعاكو!كايتعدىفالأمرلامدن،بأنهاالقولالمبالغةمنيكونوقد

أشكالوتظهرفوق!صا،بأبراجومزودةاللينالطوبأسوارمنول!سا6ا!لعسكرات

عقربصورةبوضوحتظ!سركمافأس(،)قشهلل!كدمكآلةتشعملرمزبة

والصقر،والعقربكالأسدوالملك(الملكصفاتتكونقدوصقر)وهذهوأسد

هذهمنالممشوحاةالصفاتوهطوالدهاءوالمكربالقوةيتصفأنهأكط

.أالحيوانات

معاتحاربمعينةأقالي!اتميزوانما،زعيمصهماتفهايرىجاردنرلاكانوان

كحلف.

و!القلاعل!صذهوأسماءشعاراتإلاليستمميزةصهورةتوحدمردعكلوفي

بومة،،عنقذاطائر،مصارعان،الجعران:تمثلأنهاويعتقد.واضحةغير

المصريةاللغةفيذلكبعد)يستخدم.2مزدوجذراعكوخ،،النخلةيشبهنبات

معلإنهمانفيالثالثالعنصروهطالقرينأيط!االكاإلىليرمزالقديمة

الشكلينارتباطحالةوفيالقرلن(.ه!أوول!هوالروحخت6!)الحسم

يكونبينما،الملكلانتصارتخليدايكونيولالوجهف!ن،ببعضببعضهما

منالمفروضةالضرلبةأوعلها.استولىالتيللغنائمتسجيلالاخرالوجه

ا.والماشيةالزرع

كأرضليبياوجودعنلناتبرهنوثيقةأقدموالحصونالغنائمتعتبرلوحة

الحضارةبداياتمعوتتزامنقرنا.ستينحواليمنذومعمورةمعروفة

147ص.السابقالمرجع.العقونالحيراطنم

ا-94.015ص.ص:.نفسهالمرجح2-
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قبلماظلاممنالتحنوحكموأيامليبياتخرجفيوبالتالطالقديمةالمصرلة

التار!

ا!لصرلةالكتابةفيقدماأكزالعلاماتبعضإبرازليبيالوحةمزاياومن

مغزىلذو!هانه8شعبهإلىأوبلدإلىف!كايشارالتى*ولىالمرة!!كا،القديمة

.الليبيونبالذاته!اإليه!اءاللإشارةتمتالذينالناسأوالبلدأن

المزعومةالهويةكانتإذا،بأنه!عتقادحدإلىأولتاأ!3333!ا!قأيذهب

خصوصاصادقةنعتبرهاأنيجبفإنما،الواقعمنأساسل!صاالمدنل!كذه

نأيمكنحيث،النيلل!كرالغردبىالثمافىعلىالموجودةللمدنبالنممبة

وأجلىالعقربالملكغزاهاوقديلأسراتقبلماعصرفيليبيةمدناتكون

التحنو.سكا!يا

تار!فيلاشراتبدايةمرحلةوهطاللاحقةالمرحلةمعالفرضيةهذهوتتاكد

فيأراض!كمالليبييناستعادةبوضوحتبينالتيالتأسيسمرحلةأومصر

ل!ك!ا..الفراعنةوردعمصر

6الأسراتمرحلةأثناءالمصرلةالليبيةالعلاقاتب(

بالصورةمصرلةمصادر،الطرفينبينالعلاقاتتارخمنالفترةهذهتتناول

هذهأنتؤكدمصحأ،فيالتصهويرلةالكتابةاستخدام)بدايةوالنص

لاكل.علىي!ولى!سرةأوائلمنذالمصادماتمنتخلل!االعلاقات

منالحرجةالفزةهذهفيمصرنحوالليبيةال!كجراتتواصلتلقد

مصرسياسةبعدتتبينول!ابعدهتأكدتقدالوحدةتكنفلمتأسيس!كا،

نحوهاالهجراتفإنلذلكبعد،ثابتةجغرافيةحدوداتضعول!ا،الخارجية

يصطبغجعلهمماالدلتا،غربشمالفيتركزتأنهاويلاحظ.تتوقفل!ا

ومشاحناتمنازعاتالىالبحريالوجهأخبارأقدموتشير.ليبيةبصيغة

لابرستد"،هزي"جيمصالمصرلاتعالمفإنلذلك،الليبيينمعمستمرة

و؟نت،الحكمفيال!ملةالمركزلةمصرتحققأنقبلوالثانيةيولىاالاصرتين،!صراتبدايةمرحلةتتضممن)-

الدوله.موم!ساتكلق!ردواجيةنظامتتبع
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فيليبيا.ويكونمنملوكحكمهاقدالبحريالوجهمملكةتكونأنيستبعد

سابقا(.غاردنر)وقدعرضناهزميلهإليهذهبالذيالرأيمعمتفقاذلك

نأإلىبالاضافةالذكر،السابقةالدلائلكزةإلىهذاءرأيهفيبرستديستند

مركزتعتبركانتالدلتاغر!طالواقعة)سايس(الحجرصانمدينةمعبد

الوجهملكاقصرقديماالمعبدهذاسيمفقدمصر.فياللييالنفوذ

وأنيت""الليبيةالإل!كةهطالمعبدذلكمعبودةأنهناوجديربالذكر.البحري

الليبية.تحنوقبيلةإلىنسبةتحنوتأيضهاعل!صايطلقالتي

وبالتالطالديبين،أذرععلىالوشمفياستعملقد8المعبودةهذهرمزأنكما

".قديملييلملكوطناكانتالحجر)سايس(صانأن"برستديعتقد

سوفأخرىدلائلهناكأنإلا6دلائلمنذكرهسبقماكلإلىوبالاضافة

م!كمجزءاأوالليبيينمنتجعلواحدةفرضيةإدوتشيركل!كا6ل!صانتعرض

لتوحيدالمصماليحاربونوهمالجنوبملوكأقصاهمللدلتاأصليينسكانا

مصر.دلتاإلىالعودةعلىإصهرارهميفممرماوهذاالقطربن،

الدولةمؤسسنعرمرالملكع!كدإلىتاريخ!صافيترجعالتيالدلائلهذهومن

مصر.فيا!لوحدة

ولوحتهتعرمر".للملكيلأسطوافطالختم-

في!نوهوموجودمصرا،)صعيدهيراقنبوليسفيالختمهذاعثرعلىلقد

مراحلمنمرحلةالمرسومةالمناظروتمثلببرلطانيا،أوكسصفوردمتحف

مصر.توحيدنعرمرفيكفاح

العلويالطرفوفيأيد!صم،قيدت،الليبيينلاشرىمنصهفوفثلاثةوتصهور

الجملةكتبتالجزءهذامناليساروالى"نعرمر"ةإسمكتبالمنظرمن

التحنو.قتلأيالتحنوخسفث!!لطأمثمطالتالية

34صالسابقالمرجعبرمشد.هزيجيمسا-
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وحجمقوامفينعرمرصورةوج!ك!كاأحدتصدرفقد)الصلاية(6اللوحةأما

صهورةوأسفله.خصومهزعيمبناصهيةيأخذفقط،الصعيدوظ!كربتاجكبيرة

!سرىأحدأمامظ!كرتولقدلل!كرب.محاولةفيالليبيينلاشىمنإثنين

."وعاثى01أوا.وع"تكونأنويحتملمنطقةإسمعنتعبرانكتابيتانعلامتان

وظلماء.ترعةأوماءوحوضخطافصثورةمنلاشيربلدإسمويتألف

تسك!كاالتيللدلتا،الغربيةالشمالية!قاليملأقصىرمزاالخطافطائر

01الليبية!قوام

(6المعقوفة)العصاالليبيإنإلىرمزيشيرأولليبيا،لوحةظ!صرعلىبأنهونذكر

نعرمرةلوحةخلالمن،ولكن.الشمالفييقعإقلي!السكانرمزاباعتباره

فيواحةأوجزبرةإلىيشير)ص!سل!57(إهليليسشكلالرمزهذاإلىأضيف

فإنناوبالتالط2.ا"جاردنراإليهيذهبحمسبما،الأجنبيةالبلادأوالصحراء

زمنبينوسطوقتفىتبلورتقد،أجنيكبلدليبيافكرةبأننفترض

هذاكانعندماانعرمر"ةلوحةوزمن"والغنائم"الحصونأو"ليبيا"لوحة

منوالحروبليبياع!الحملةفإنوعليهمصر.توحيدإلىطرلقهلاخيرفي

بعض!كما.عنمختلفتينتكنل!االوحدةأجل

قامتلغويةبدراسةأثبتتأ؟؟أ*انيي"0الباحثةبأنمضىفيماأشرناوقد

أماكنمنواعتبر!كاالفيومبحيرةهطالماءوحوضالخطافمنطقةأن!كا،

.3الليبيينالتحنواستقرار

يظ!كرحيثوضهوحاهأكثررسميظ!صر6نعرمرلوحةمنالثافطالوجهوعلى

السف!(.)مصرالدلتاتاجرأسهنعرمروعلىالملك

224-ص.السابقالمرجع،الصالحالعزلزعبدا-

عنددلكراجع2-

-!علاول5مع!ولي!"،ح53+!اول5"ط!يم"ول3،؟س!!ي!.ول+ح3!ص!،*هع5"!:*5++اا

ول3+ا++لا،78.402891.

3-ولحطكهكهلال!5ع"*!!ا!طول!+*5كه!!سأا!3!لأ3وللال!أح++!35!"!.!ة88-68.
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الدلتاغربالليبيينعلىغارةشناتعرمر"الملكبأنلاثارمتونفيوردولقد

وعشرلنوأربعمائةمليونعدانمصمةهألفوعشرلنمائةحوالطم!ك!اوأسر

ال!صائ!ا.منألفوأربعمائةيغناممنألف

لليبيينعامطردبمثابةكانتالغارةهذهبأن"برستد"المصرلاتعالمولعدق

أالدلتا.من

هذهأنمنهإليهيذهبفيمابرستدنوافقف!نناالمقدمةللارقامونظرا

الجديدةالدولةحدودخارحالليبيونف!كاطردحملةاكبركانتربما6الحملة

.العلاقاتتا!!عبركل

علىواردابقيالليبيالحضورأنإلىتثميرنعرمر،ع!صدبعدالدلائلأنغير

نقادة(،حضارة)مكتثمفس!اولس!عبترياكتمشفحيثالقديمةالمصريةثار!

نيت."مريإسميحملاال!ولىياسرةمنملكةأولملكأبيدوسمدينةفيقبرا

أنهذلكمدلولبأن"كابار"ويعتقدنيت،لالهةمحبوبأىأس!للا-س!أ!س!7"أ"

ليي.2أصلمن

إلىالثانيةلأسرةأيامتعرضتمصربأنيلامخرىهالدلائلتثيمكما

الدلتاجديدمنهاجموافالليبيون؟وخارجيةداخليةوقلاقلاضطرابات

أعقبهولمانشر"افط-الفرعونأيامالصعيدعن!كاوانفصلواعنوةواحتلوها

"خع-خليفتهحالكانوكذلكالصعيد.سوىيحكمل!اسن"ا،"ابرايب

الدلتاواسترجاعجديدمنالليبيينطردأجلمنكافحسخموى"،الذي

عل!كاالمسيطرلنالليبيينوقاتلالدلتاأراضيهاجمفقدذلكهومنثانية

مصر.3عنأخرج!ك!احتى

يهـ-34.صصالمصابق.المرحعبرمشد!مونحيمسا-

2-ل!ء.مم!+"ول،ظ!ء!!،403ءدخ!أ"!!.60.

القامرة:دارالقد!مة.مصمرفيالتحررحرءت3،.جالقديميدنىالاث!رقتارخفيدرامماتمهرانصبيوس3-محمد

-65.66ص7691الممارف
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وهططبيعيةظاهرةإلىالليبيينا!صزامسببترجعأخرىمصادركانت!ان

مجرىلتغيرذلكولولاهدف!كمأ.عنفتراجعواأفزع!كم،خهصوفحدوث

العواملمن،الليبيينغونةتكونأننستبعد...ولاالفرعوفطالتار!أحداث

.الوحدةانفصامتركفلقد؟الداخليةالمصرلةالصمياسةبتغييرعبتالتي

المصرلينعلىكبيراأثرامجدداالدلتاوانفصالنعرمرالملكأنشأهاالتى

السياسي6مصرتار!تطورفيالمباشرةي!سبابمنذلكوكانالقدماء.

مننو3وفيه(والثانية!ولى!سرتين)فيلازدواجيةسياسةطبقتأنفبعد

مرحلةإلىمصرانتقلت)الدلتا(،البحريالوجهلمملكةالذاقلإستقلال

الخامسة،الرابعة،الثالثةلإشر)تحتويالقديمةالدولةهطجديدة

عاصهمةنقلهما:أساسيتيندعامتينع!أساساتقوم-التي(والسادسة

حدودمنقرلبةلتكون(الشمالفي)منفإلى(الجنوب)فينخنمنالدولة

الليبيين.طرفمندوماا!ل!كددةالغربيةالاثمماليةمصر

بذلكلتقطعمصر،لملوكلإيىالنسلإدعاءفيةالثانيةالدعامةأما

...الخارجأوالداخلمنكانمصرسواءفيطامعكلأمامالطرلق

الحديثة:الدولةولغايةالقديمةالدولةمنذالمصرلةالليبيةالعلاقاتج-

حك!امرحلةمنذ6المصرلةالمصادرفيتنقطعلاوشع!صاليبياأخبارتكاد

حىعاديةغيربثمكلترددتقدأخباره!اإنبلالمصرلة،الثانية!سرة

مصر.فيمألوفاشيئاأمست

المصريللتفكليرالمميزةالمصمحةتلكإلىلإشارةبنايجدرالمقامةهذاوفي

فكان،بالواقعومقابلتهالتقليديبالتراثالعجيبلإرتباطحيثالقدي!اه

غاز.2وكأنهيمثلمصريملككل

الليبيينضدمعركةفيانتصاراتخلدوتنجزرسومنصوصأحياناترددفكانت

الواقع.فيأصهلاتحدثل!ا

ااول-ح!+"!"ول،(!41500030+لااح-ا4!ءش!!ل!3اح5اولءلأ؟ا-3"05احش!،غلأله"44اه!كلااأ!هعء4

!+*ع11ع33**4091!.".30-.6-

57صالصابق.المرجعغاردنر،آلن2-
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يأ"صمادية"وهطفقطةا!لصرلةثار!هطا!لوض!3هذا!مصادرناأنوبما

علىمنتصرلنالمصرلينلخروجدوماياثيممحددسياسيتو!4!ات

أمجادهيسجلالملكأنهوعندهمسائداكانالذيالتقليدلأنةالليبيين

لا!صزام.فيهبما،تاريخهكلوليسفقطةوانتصاراته

القديمةالدولةأثناءأولا-العلاقات

لغايةالثالثةمنلاشرتضهمالتي6القديمةالدولةمرحلةفيمصادرنامن

(م.ق0032-م.ق2)008سةدلساا

الثالثة.عنخ-مرسيومقبرةستفرو،ا!للكأ(-حوليات

عاصهمةبمتحف)موجودحجر"بالرموباسميعرفأثرمصريعلىوردلقد

تحصينعلىعمل(الرابعة*سرة)رأسسنفروالملكبأنيفيد(صقلية

"بيوتإسمعل!صاأطلقحصهونبإقامةوالجنوبيةالشماليةمصرحدود

أنهأيضاةذلكمصرغربشمالفيحصوناأقامأنهنستبعدولاسنفرو".

وأسرالليبيينالتحنوضدحملة"سنفرو"فقاد،الطرفينبينمؤكدنزاعقام

وقدأةالماشيةمنرأسومائةألفاعشرثلاثةوغن!ا6ألفاعشرأحدم!ك!ا

حجربالرمو.علىذلككلسجل

وه!الا!رادمقابربعضفيالواردةالمناظردراسةتشير،أخرىج!صةومن

6الجيزةجبانةفيالملكيةا!لقابروبعضالمصرلةالدولةفيسامونموظفون

وبينالمصريينبينأيضهاوديةعلاقاتقيامإلى،الرابعة!سرةإلىترجعالتي

نهب.صلاتكانتأ!كاالظنوأغلبالتمحوة

الفرعون)ابنة6االثالثةعنخ"مرسيمقبرة،الملكيةالمقابرهذهوأش!كر

وبشرةزرقاءوعيونأصهفرباثمعرووالد!كاالملكةهذهصورتفقدخوف!ا،

هذهأنكما6التمحوقبيلةأزياءتشبهخاصهةأزياءترتديانوكانتابيضاءة

التمحو.2قبيلةأيضهاتخصالتيالمواصهفاتنفهص!كاهطالمواصهفات

-6566ص.السابقالمرجع،مهرالىليومىمحمدا-

2-+!ل!!،س!+34!ك!ول!45+س!أ!!ول!؟ءح!ه+هح!5،3!1،7".113!-+؟ه،5)أ*،+ه!"+!لااءلا؟اط

4!!طأح4+ءآه؟احا!!ع+!أأه+!3.ح.!74
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منتزوجقدخوفوالملكبأنإجماعشبهإلىبالدارسيندفعوهوا!مرالذي

الظروفلكنذلكةتناقضآراءهناكأنغيرالتمحو؟قبيلةنساءإحدى

أخيهتولىثم"خوفو"6لأبيهخلفاالعرشفر3"تولط"حددأحاطتالتي

بزواجالقائللإؤلالرأيتؤكد6غامفهةظروففيلهخلفاالعرش"خفر3"

يرثبأنيقتضيالتقليدلأنالتمحو.القبيلةتنتيمامرأةمنخوفوالملك

الدماءتحملالتى،الرئيسيةالزوجةأختهمنالملكابنمصرعرش

..ثانويةزوجةمنابناوليصةالمقدسة

الخامسة(اي!سرةساحورعالملكمعبد2(-

تدفعنا6ساحورعا!للكمعبدمنالجنوبطالحائطعلىالمصورةالمناظرإن

أقوامزحفضغطتحتمصرإلىلجؤواالتحنوشعببأن!عتقادإلى

اللوحةوتبين،الملكلهمفتصدىالتمحو؟باسمعرفواالليبيينمنجديدة

والتي،الملكأخذهاالتيوالغنائملإشرىأعدادتمسجل"سشاتاالكتابةإل!كة

بقرة012444عنعبارةكانتحيثف!ياومبالغهاثلةأعدادابلغت

.2ماشية243688والماعزمن232413وحمار2234وهه

ثلاثةأفراديمثلونالأسرىمنصهفوفثلاثةاساثمات"ظهـكرت0لإل!كةوأمام

هط"باكت"،والثالثةهطا.باش".6والثانيةم!كشم!ولىالمدينةإسممدن،

لإله"صورةخلفهورسمت،وأطفالهوزوجتهالتحنوأميرصورإلىبالاضافة

التحنو.بلادإلهآش"

السادسة()!سرةالثانيأعس!!بييالملكمعبد3(-

مناظرثلاثة"،بييللملكالجتريالمعبدممرمنالشرقيالجزءعلىرسم

"جوستافيمنعلمذلكغيرأن!كشيم.ف!كالكنهكاملةمجموعةتكون

ا!لنظر،هذامنالباقيالجزءاستكمالمنولك!!7!،3"س!فماح!لىجاكيه

الخام!صة(.الاشرةساحورعومعبد)الأسرةلاولى(دنالملكبلوحةبمضاهاته

346343.-صالسابقالمرحح.صالحالعزلزعبدا-

2-ح!لاء!عسءلأ:+ح!14ح"ء+لاول5117ح،4+،99.0.1
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التحنومنعدوهرأسع!يهالالمنتصهروقفةفيافى!كككلالمنظريمثل

(الحيوانوذيلالعورةجراب6شعرهتسريحةخلالمن!4التعرف)يمكن

يدهويرفع،الملكيديباحدىممسكاقدميهعندراكعاالليبىجلسبينما

منمناظرلإنتصارالمش!كدوأع!الملكبلطةضربمنوج!صهليحيم!خرى

وولديهلافيرزوجةوقفتبينماأ؟الليبيينوالزعماءالغنائ!ااستعراض

.والغفرانالرحمةالفرعونمنيطلبون

لمش!كدوأسما!كمبملابس!كم!شخاصل!كيئةكليامطابقا!خيرالماثم!صدوهذا

الكلىشبهالتشابههذابأنالباحثينمنجمعيرىلذلكساحورع.معبد

سبقهالذكط"ساحورع!اوسلفهالسادسةلاشرةملوكمنالثائ"بيي"عند

تاريخية.حقيقةلازخرفةمثصهدبأنهالدليليعطينا6قرنينبحوالط

الذاتيةالسير4(-

نطاقعنوتخرجالعلاقاتهذهتارختتناولالتيي!خرىالمصادرومن

وهطءالفراعنةانتصارتخلدالتيالذاتيةالسيرفيالمتوناحتوتهماالنقوش

وأسامينموظفينكانواالمصرلةالدولةفيمميزلنأفرادحياةتروينصوص

أوفط"."الجيشقائدسجلهماذلكمنأوك!كنةجيوشقادة

إليهع!صد6(الاشرةلإولبييالملكبأن6بأبيدوسفيمقبرتهفي"أونييذكر"

بممكانفاستعان!سيويينهالبدوهجماتمنالمصرلةالتجارةبحماية

بممكاناستعانوكذلك،السودانفيوبالنوبيينمصرمنمختلفةمناطق

2.الليبيينالتمحوأرض

منذانضمواقدالتمحو،منجماعاتأنالنصهذاخلالمننتبينوبالتالط

ولذلك،نادرةبثصجاعةوتميزواكمرتزقةبالجيشمصرتار-منمبكروقت

..اللاحقةالمراحلفيالفراعنة!كماستعان

لالس3فا7علاأ4س!ألا،3ا+ح+لا+ه+أ!خ!ل!3حء4أهء!11،011حاحا.ءاه+2ءسأح4أ:!3ح+س!+ا!ه+أ4ح

طا-هول،003391..41-31.

113صالسابقالمرجحغاردنر،آلن2-
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حاكم،،،)حرخوفالنبيلمقبرةع!مدوننصأيضهاالذاتيةالسيرومن

رحلتهأثناءوفي،النوبةإلىبرحلاتقامأنهمطنعل!ا(،أسوان)قربإلفنتين

الليبيين6التمحو.."اوقبائلالنوبية01ا.يامقبائلبيننزاعاصادف،الثالثة

وعمل..يام..بملكفلحق،النيلغربالواحاتطرلقفيينتشرونكانواالذين

أ.تهدئتهع!

إلفنتينحاكمفتدخل،عميقمغزىويحملقصوىأهميةالنصل!كذاإن

بالأموالبتعويضهيامملكو3صدأةالليبين،التمحولصالحالفرعونومبعوث

استغلتالتيالقبائلهذه6بهالتمتوقبائلألحقهاالتيالخسائرعن

إل!ك!انظرهلمصر.علىوتدفقواأيام!صاأواخرفيالقديمةالدولةضعف

بالمسؤوليةتمشعرللفرعونالمركزلةالسلطةكانتوهل؟كأتباعالفرعون

...لصهالح!ا؟الملكمبعوثيتدخلفلماذا6والانحوه!ا؟

عصرخلال!وضاعزعزعةالتمحواغتنمالمهمال!ا،!ستقرارل!سذاونتيجة

فيوتوغلوا6م6ق21القرنوبداية23القرنأواخرفيمصرفييلأول!نتقال

بهقامكبيرزحفحدثأنهإلىالتاريخيةالدلائلوتميم.هائلةبأعدادمصر

وانتشرواالجنوبمنمصردخلواحيث؟بالذاتالفترةهذهفيالتمحوقوم

سلمفيوترقواكبيرلن؟ونفوذمكانةلقاد!كمفأصبحشمالا؟النيلبمحاذاة

سامية.وظائفوبلغواا!لصرلةلإدارة

قليلةةالعصرهذاخلالالطرفينبينالعلاقةعنتكلمناالتيوالمصهادر

وانحلت6أثناءهاالبلادتفككتفترةفيالعلاقةهذهنوعيةتحديدويصعب

الوقتفيكانتلك!كامقاطعا!كا،وحكامأمراؤهاوتحارب!جتماعية،نظم!كا

الليبيين.لتممللمغردةوضعيةنفسه

.مق،الوس!لى:5202-1778الدولةأثناءالمصربةالليبيةالعلاقاتثانيا-

لاشاراتببعضالمرحلةهذهفيالطهـفينبينالعلاقاتعنالكلامفينكتفي

المصرلة...المصيادر!كاجاءتالتيوالمتقطعةالقليلة

ا-3!حلى3.حاأهكاه+لا4ا+ح+لاءهاء!311ما،لالأ3،4+همااءل!ااطس!ك!!ولل!4ا4ا"لالأع.علا
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خاضواقد6طبيةفيعاثمرالحادية*سرةملوكأنتاريخياالمؤكدمنلكن

والقبائلالداخلفيالمقاطعاتأمراءضدوالمعاركالحروبمنالكثير

والمركزبةالوحدةاستعادةأجلمنالمصربة،الحدودعبرالمتممللةالأجنبية

الوسصلى..الدولةمرحلةدعائموارساء،المصرلةللدولة

الملكلع!كدتاريخهيرجع6الجبلينمنطقةفينقشهناكالمصادرهذهومن

أعداءيسحقوهوالملكهذايمثلعشرا،الثانية)!سرة..ا!ول"منتوحتب

.أالليبيينمنله

قادةأحد"سنوحي"قصةمطلعذكرفيمكن،الكتابيةالنصوصمنأما

يميرابنهأرسلالملكأنفنقرأعشحأءالثانية)*سرةلاولامنمحاتالملك

الغربمنوعادعظيماجيشاضدهمفقاد،الليبيينع!للأغارةسنوسرت

.2المواشيمنتحصىلاوأعداداالليبيإنالأسرىمنأعدادايجروراءهوهو

صداهالأنهأدبيةمقطوعةوليستحقيقيةكانتالغزوةهذهأنويبدو

االأمير"إن:بقولهالصقلىديودورإل!كاأشاروقد6لإغرلتيالعصرفيتردد

3ليبيا".منواسعاقسماأخضعثمالغرببلادإلىأرسلسنوسرتالثماب

الملكشيدلذلك6الدلتاغربعلىخطيرةكانتالليبيةال!كجماتأنويبدو

سنوسرتلاف!رواصلوقد،النطرونواديعندقلاعايول"امنمحاتا

الحدود.ع!الدفاعيةأبيهأعمال

مرحلةأثناءتسللواالذينالليبيونأستقرفقدمصر،داخلالوضععنأما

!ا.م.(ةق.م-00230021!ولىلانتقالية)المرحلةولإضطرابالفوضى

المصرية.لادارةفيعليامراتبإلىبعضه!ك!اووصهل

حاكممنصبإلىالليبيينأحدوصهللإوأ!،أمنمحاتالملكعهدفنى

سل!أفيساميةوظيفةو!3،ا!لاسني،لد!!)مص!(،القوصيةمقاطعة

اح!3!-4ءاثهاولءاءررء3ح5ه3كه51.،!!+.ح3ا!ااظ11او!/5-1-1/،.!4323،3-

2-أ؟ا.4.،!ء!.294

ص،)151-تبوادحع،البرغوثيمحموداللطيفعبد3-
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،الفرعونأوامرومنفذيأعوانبمثابةالمقاطعاتفحكامالمصرلة،اللإدارة

علىالمنقوشةالرسومخلالمنونتبين)الولايات(.المقاطعاتمستوىع!

نأع!حرصحيثالليي،أصهلهع!حافظأنه"سني"مقبرةجدران

أ.العورةوجرابالمتقاطعانالممرلطانوهمااللييبلباسهيرس!ا

وربما،ليبيةغزواتإلىيشيربمانلتقىنعدل!الإول،أمنمحاتع!كدوبعد

كزةنتيجة،الجماعيةوالتسللاتالمناوشاتهذهعنالليبيونعزف

لالكنناهسنوسرتبعدعشرةالثانيةي!سرةملوكعل!كمش!كاالتيالحملات

غيرباثمكلالمصرلةالحدودعبرتوغل!صمواصهلواقدالليبيونيكونأننستبعد

حك!اأثناءمصرقوةكانتإذعشر،الثالثةلأسرةفيوخاصة،للانتباهملفت

بينيعرفماإلىفلجأوا،بالسلاحالليبىالخطرتردأنمنأضعفملوك!كا!

اللعنة.بنصوصالمختصينجم!كرة

على6يحمربالمدادالك!صنةكت!كادعواتعنعبارةاللعنةنصوصوكانت

وحكام،الفرعونيالبلاطمنأفرادع!اللعنةوصهبواالفخار،منقدور

تحطيمأملع!يحطمو!كاالك!صنةوكان،الليبيينالشيئمنوعددالنوبة

211الأعداء.

.مق-8701د:575الحديثةالدولةأثناءالمصرلةالليبيةالعلاقاتثالثا:

المصادرمنلناخلفتالتيالفتراتأه!امن،الحديثةالدولةعصريعتبر

الليبىالتار!ع!الضوءمنقدراكبريلقىأنيمكنهماوالمصورةالمكتوبة

أمستحيتسوءاهزادتالطرفإنبإنالعلاقاتلأنذلك.هيرودوتقبل

مصر6ع!والوسصلىالقديمةالدولتينأثناء6المنظمةغيرالخاطفةالغارات

وأحياناجميع!كاالليبيةالقبائلف!كاتتحالفنممبيا.!مدطويلةحروبا

بأننتبينالمصريةلإثاربعضخلالومن.لأجنبيةالشعوبمعتتحالف

مصر.فىالكلىلاستيطانإلى!سدفشاملةمنظمةكانتالغزوة

04ص7،جمصرالقديمةحممن!ا-ممليم

،)849.-مصرلة!نجلومكتبة؟القاهرة4.!طوالعراقمصرجا،القديميادنىالشررق،صهالحالعزلزعبد2-
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يرجع6المتتاليةالليبيةالتحركاتهذهسببأنالمجاحثينمنفرلقويعتقد

01ليبيافقر..عاملبأنآنفابيناقدكناوانأوطا!كم،ع!صزايدجفافإلى

أنناكما،اقتصاديسببإلىفقطيرجعمصرلاعلىقبائل!كاهجماتوارجاع

الليبية.القبائلعلىالمناختقديرتأثيرعاملفيبالغواقدالمختصينبأنبينا

الشرقفيالتوترألشاعتأوربيةهجراتظهورإلىيعودالسببأنوالواقع

أوائلفيوالبلقان!سودالبحرحولموط!صامن!ولىطوائف!كاخرجتوقد

وعملبممكانهواختلطتالبحرالمتوسطحوضإلىفتممللتق.مة14القرن

للبحرالجنوبيةال!شوافىإلىطوائف!ك!ابعضنزحتحينفي6مرتزقةرجالها

الليبيةالاثموافىإلىاتج!كتمصرفراعنةأماما!صزمتولما،المتوسط

مصر.ألغزومع!صمتحالفتثمالمكانفنازع!كم

وضغط2وه13ي!سرتينع!كدفيا!لنظمةالغزواتتلكنتناولأنوقبل

نقولأنيجب،المتوسطبالبحرا!لحيطةالدولعلىأوربيةال!كندوالثمعوب

1575-2013)18لأسرةأثناءبالمصربيندائ!ااتصالعلىبقواالليبيينبأن

قد"الف!صق"تس!ليبيةفرعيةقبيلةأن،المثالسبيلعلىذلكمنق.م(.

*سرةملوكثافي)!ولأمنحتبالملكحكمأثناءالدلتا،حدودع!أغارت

لانتصارلملكه.ونسبجيشهقاندأوالمصريالفرعونل!ك!افتصهدى6118

إلىالليبيونخلدفقدا"حتهصبوست"الملكةالمرأةالفرعونع!كدفيأما

بالديرمعبدهاجدرانالقديمالمصريالرسامزين6ذلكأثناءوفي.المسالمة

مصحوباءللملكةولاءه!ايقدمونالليبيينمنوأفرادليبيةبرقصاتالبحري

الف!ودجلودمنوعددفيلسن07وهالعاجمنكميةعنوعبارةبجزبة

الجنوبهة..2

111تحتمسلإمبراطورالفرعونوصهول،الليبيةالقبائلمسالمةمنزادولقد

المصربةالنصوصتصفهكماجوادهصه!صوةعلىعمرهنصفقضىالذي

يثبتلملأنه6اعتدثينالمؤرخينعندالشرقنابليونبلقبوحضلي،القديمة

231صالمصابق.المرجعا-

؟)1ص.السابقالمرجع،البرغوتياللطيفعبد2-
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لإماراتحسابعلىأيضاحدودهافيزادبلفحممبا!لصرلةالدولةأركان

ع!صده.فيعسكرلةمصردولةبذلكوغدت،السلاحبقوةالسورية

محليينحكاموتعيينحكمهتحتالواحاتكلإخضاعأيضهاأعمالهومن

الليبيينالرؤساءأرغمكما.أغيرقويةمصرعل!كاسيطرةكانتأنبعدعلعا

الجزلة.تقديمعلى

كبيرادورالعبتقدا8لاشرةفراعنةشخصياتأنلنيتبينهذاكلومن

طيبةعلاقاتسادتهذالكلوكنتيجةالغرلية،بالصحراءلافراستثباتفي

الغربطبالبرا.زعمور"مقبرةجدرانعلى*جانبالسفراءضمنالليبيونفظهر

مننتبينوكذلك6بأخانونالملقب"الرابع"أمنحتالفرعونع!كدفيبالهماقصر

انضمامتبين6دائماأخانونع!كدفيالعمارنةتلمنطقةفطمقبرةعلىنقوش

المتدليةوالضفيرةالقصيرفيظ!كرباثصعرهالمصريالجيشإلىاللييالجندي

الحرسضمنالليبيونعمل،كماالليبىمميزاتمنوغيرهاأذنهخلف

5(و4رق!االلوحتانتبينه2)كما.الملكلنفسالخاص

11أالق!طنأسرالللمأ!نف!!نألمكليدم!نلريهو"لى؟!نمئالىلم4لأ.لثة

)-،-ل!ل!"ل!حكل!اوله!3،!اولث!اولهول3أكه.!.95

2-لا!5ل!!8-.5"هحك!+75!؟53عطن!8ول"!ول.!+م!).طه*!5ي!)309.!.!2ثم-36
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فمبراوتسطبنميالبندلىفالينظبمصروذ!ملىنة!نطنةمنلي!،لى!يالأ!نمنيبندبالىنينمل!لىمةالأ

نفةلىنفهالبلب!ييمننوما!ويلألىد!أ"ويرندلليبةلمهالصدةعلمبلبيةفمابوأ

ق.م()903،-914911.الأسرةأثناءالمصرلةالليبيةالعلاقاتأ-

فاكزاكثرازدادتبل91الأسرةبقدومالطرفينبينالمناوشصاتتتوقفل!أ

نقوشذلك:دلائلومنكبير.حدإلىالدلتافيالليبيينتغلغلتزايدحيث

ملوك)ثاني!ولسيتيالملكع!كدإلىتاريخ!كافيترجعالكرنكمعبدع!

!سيويينضدعديدةحروباقدخاضالملكهذاأنتبينوالتي91(!سرة

معا.والليبيين

من3صاسابقاعنمختلفةكانت،الليبيةالمصرلة-ا!الحرب"هذهأنوالحقيقة

فيكأثرلوناختلف)وانمتتاليتينحملتينعنعبارةكانتلأ!كا،الغارات

حك!امنالثانيةالمصنةفيحدو!كاإلىيذهبالإجماعأنإلا(زمنياترتي!كا

اق.م.ا803حواليأيالأولسيتي

ا!-كهـ!وللاع+كه!كاول"*301117ح-.03-95
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جعلممامصرهصدرعلىيجثمخطراكانتالتربهذهأنإلىبالاضافة

هذاويز-الاثمرقية،الحدودع!انتصاراتهسلسلةيقطع!ولسيتيالملك

البحر.أشعوبمنبإيعازبلفقطالليبيينطرفمنيكلنل!االذيالخطر

بمصرلردالمتواجدينقادته!مرلأحدالملكلوجهالموقفهذاخطورةولولا

مصرويحار!كمإلىويرجعانتصاراتهسلمصلةيقطعأنمنبدلاالغزوةهذه

بنفسه.

التحنوضدتكن!"سيتيا"حربفإنالخصائصهذهإلىإضافة

اختلطقديبدو.ماعلى.كانوانسابقا،المصرلينقدماءلدىالمعروفين

التحنو،اسمالمناظرفوقفكتبملكهانتصارخلدالذيالرسامالأمرعلى

قبلمنمصرتعهـدهالمجديدةأقوامضدكانتالحربهذهأنحينفي

وجودإد"وانرايت"يرجعهالرسامفيهوقعالذيو!رتباكالمشواش.وهم

تماما،مختلفةالملامحأنإلاوالمشواش.التحنوبيناللباسفيتشابهنقاط

التحنوعنلإختلافكلمختلفينزرقاء،وعيو3صمالبشرةبيضف!صؤلاء

.2الباثصرةبسمرةيتميزونالذين

أن"ولومصر،حدودعلىالهـجمومبرداكتفلإولسيتيالفرعونأنويبدو

فيسورياإلىالتحولمنبدلاغربا،ليبيافيمتوغلاانتصاراتهتابحالملك

"."المصرياللييالتار!لتغيرمجرىالشرق

ابنأيامفيوتوغلهمناثماط!ك!ااستعادواقدالليبيينبأننمفماهدف!نناولذلك

الثاني.رمسيسالفرعون!ليفتها!ول"سيتي

مصرمعالليبيينحربأن"برستد"المصرلاتعال!ايعتقدالصددهذاوفي

فيللالستقرارالدائ!الإلحاحبحمببكانتالفانيرمسيسالفرعونعهدفي

الىالبحرشعوبلحوءفييتمثلكانجديدسببإلىبالإضافةمصرء

ا-.ث!35ولكللألأه!ل!"،++ل!مملاوله!305ثه+ي!اأ!كه.لل!ول337!4391-.

5.2--ولللاولول،++5ا)+ح.311!+3!اول.98!

3-،3!+كللأ!.هه.ع.+)ح!-.214
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السنةفيالثافطرممميس!كمألحقهاالتيالهزلمةبعدالليبيةالسواحل

9128.ق.محوالطأيحكمهمنالثانية

نمطالشردنقدومعنتحدثناإذالحدثهذا"تانيسلوحة"خلدتوقد

يقفأنيستطيعمنهناكليصو"أنهالبحروسطمنالحربمراكب

1101م!سمماأ

جيشه،فيكمرتزقةبعض!ك!اواستخدمهزلمةشربهمألحقالملكأنغير

الليبية.السواحلإلىالباقونلجأبينما

لجأمعاوالليبيينالبحرشعوبشراتقاءيمكنالتيالوسيلةوبمثابة

علىالقلاعمنسلسلةأقامحيثالغربيةحدودهتحصينإلىالثانيرمسيس

الإسكندرية(راكوتيسمنالغربيةوالحدود6المتوسطالبحرشوافىطول

العلمين.بعدماإلى

الذينالليبيينمخاطرلاتقاءكافيةتكنل!ا*ستحكاماتهذهأنغير

ملك!كاأيامأخرلاتفيمصرتعرضتفقدالدلتا،غربنحويتدفقون

البحر.شعوبمعبتحالفليبيةل!كجمةالثافطرممصيس

سمبلابيمعبدجدرانعلىهوماعلهمالملكانتصارتخلدالتيلاثارومن

ولاستيلاءالغزواحتفالمشاهدتبينمصرصيدفيالوايلىبيتومعبد

أخلطقدالباحثينمنفرلقهناككانوان6السنةتحديددونالغناثمعلى

.2حكمهمنالثانيةيالسنةل!صاالبحرفأرخالشعوبمعحروبهوبينبي!صا

3،الحك!اتوليهبعدكثيرةسنواتجاءالحربأناءلىلإجماع-يذهبأنإلا

معصهلحمعاهدةعقدإلىالظروفاضطرتهالثافيرممميسلأنذلك

6انتصارهمنالرع!اعلى(حكمهمنوالعاثصربنالواحدالعام)فيالحيثيين

ا-+.ليك!"!،!!+3!ول،ول011107.!01.2

لإسكندر"دخولإلىالحديئةالدولةقياممنمصهر!القدي!اا!دلىمصروالمئصرقميخاثيل،إبراهيمنجيب2-

د!ص،6291،المعارفدارالقامرة-2ط

عشرالتاسعةاالأسرةمنق.م-1224ق.م0912بينفيماالثافىرمسيسحكم3-
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بأن"غاردنرويعلقمصر.حدودعنوالدفاعالعودةيضمنحتىوذلك

خصم!ساتممتبدلالواقعفيكانتحاقط،معالسلامعلىحفاظ!صافيمصر

أمراسا.أشدآخربخص!ا

نإبل،نائيةأسيوبةأقاليمعلىبسياد!صامصراحتفاظهوي!مريعدفل!ا

وصهفحسبعلىالمراسشديدعدوطرفمنمهددةكانتحدودها

غاردنر..

اكتىفقد6الليبيينعلىالثافطرممميصأحرزهالذيالنصرمنالرغموعلى

الملكبأنالثمأنهذافيالدارسينبعضويرىمتابع!كم،دونهجومهمبردع

وأسندهاالحربهذهفيمحلهحلقدقادتهأحدوأنالممن،فيكبيراكان

.2لملكه

الفرصهةالليبيةالقبائلأعطتقد،ال!كادئةالثافطرممصيسأخرلاتأنويبدو

الشمالية.الواحاتصوببقوا!كمولاندفاعوالقلاعالحصونلتدمير

خلفائهع!كدفيالكبرىللغزواتمقدمةإلاع!صدهفيالليبيينحربتكنل!ا

هذهأسبابالمورخونويرجع"6الثالثو"رمسيس"مرنبتاح"بعدهمن

نأيرونف!ك!ا،لاقتصاديةالعواملرأسهـكاعلىتأقىعدةلأسبابالغزوات

يكونالممببهذابأناعتقدلكننيمصرهصهوبأقوامهادفعليبيافقربلاد

وحوافمصرتخومع!القاطنينالتحنوقومنزوحيخصفيمامقبولا

مرنبتاحالملكينع!كدفيالكبرىالغزواتفيالسببهذاويزولالصحراء،

الربيوهطالحروبهذهخاضتالتيالليبيةالقبائللأنالثالثورمهصيس

برقةمنابتداءالمتوسطالبحرساحرع!مشقرونوهؤلاء6والمشواش

الكلاسيكيونا!لؤرخونلهاش!كدأراصوهط،الغربوباتجاهشرقا

لماأيالميلاد،قبللما!خيرةالقرونفيومواش!كاخيراتهاوكزةبالخصوبة

الليبيينزعي!ايكونأنن!متبعدلاأنناحينفيالتصحرءوزادالجفافأشتد

892صالفراعنةمصرميخانيل:إبراميمترغاردنر،آلنا-

274ص،السابقالمرجع.ميخانيلإبراميملجيب2-
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بشعبهالهجرةالبحرهشعوبمنالجددالوافدينضغطتحتقررقد

بمصر.و!ستقرار

حدإلىمقبولالتحركاتهذهفي!قتصاديللعامل"ويلسونوتفممير

الخلفاءأصبحواقدكرلتأخضعواحينالبحرشعوببأنيرىما،ف!كو

ا!لصرلةالبحرلةالتجارةف!نوبالتالطالكربتية.البحرلةللتجارةالطبيعيين

أجلمنالبحرومصهرشعوببينالصهراعكانهناومن،الخمولأصها!صاقد

شعوب)أيجعل!كمالذيالسببهوذلككانوربماالمتوسطالبحرتجارة

.أالمعركتينهاتينمصرفيضدلليبيينينضمونالبح!

محاولا!صممنالليبييندوافعيعرفونالبحركانواشعوبأننرىهناومن

ال!كدف.وحدةأجلمنمع!ص!اتحالفوافلذلكمصرهإلىللتروحالدائمة

هذابأنفرلقيرىبتيثحيال!كا،المؤرخينانقمم!ا،أخرىمسألةتبقىلكن

نقطةأيمنإليه!اأقرببرقهوانتالليببيةيلأرضعلىتمقدالتحالف

هذافيالزعامةوكانت،الطرفينبينوديةعلاقاتنشأتهناومن.أخرى

بماومتحضرةقويةكانتالليبيةالقبائلأنيعنيوهذالللبيين.2التحالف

لإيجية.الحضهارةأصهتاببالزعامةلهايدينبأنسمح

البحربشعوباصهطدمواقدالفراعنةأنأصهحابهفيرىالثالنىالفرلقأما

تحالف!كمأنيعنيوهذا4الثالنىرمسيسمعحر!كمفيالنيلدلتاسواحلعلى

ليبيافياستقرتقدالبحرشعوبأنولوالمصرلة،االماراضيداخلت!اقد

إلىيترلأناستطاعالذيالمنتصر!قوىالفربقبصفتهاالزعامةل!كالكان

نأيمكنلاالذيالحضارةالمستوىعنالنظربصرفالليبيةلاؤاضي

منتصر..فرلقعلىم!كزومفرلقزعامةيفرض

ا-لىطا*3،لأهي!+عكااط3*وللال!5ي!+!*لاح53ول+ع*ول)+!ل!3س!ايك!ا!7ول.5.لط0*47

.0؟!ا؟ح7503591
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هذه،البحرشعوببأقتش!دآثارع!يعزل!افإنه6هذاكلإلىبالإضافة

يناسب8المدىقصيرهذااستقرارهمكانإذاإلاالل!ك!ابليبيا،استقرتقد

المصرلة..*راضيالسيرباتجاهثم6التحالفأوالتفاوضتطلبالذيالوقت

سكانأنبعدفيماوهيرودوتهيكاتيوسعنداليونانيةالكتاباتوتشير

ا!لؤرخإليناينقلث!ا6طروادةمنأسلاف!صمبأنيعتقدونالقدي!االمغرب

بعدهرقلجنودأنيعتقدونالمنطقةسكانبأنسالوستالرومالنى

الميديينةمنوكانواالقديمالمغربلشوا!لىءعلىنزلواإسبانيافيا!كزام!صم

.أالمحليينالسكانمعواندمجواالفرسلاؤمن،

قدالليبوأوالرليوبأنتؤكدةأخرىج!كةمنا!لصربةالمصادركانتوان

شجعمما6عل!صاسيطر!كموبسطالمصرلةبالأراضي!ستيطانفينجحوا

الجيشرايةتحتالمنضيوينالبحرشعوبومنالمشواش،منالمرتزقة

قتالبطرقدرايةعلىكانواوقد.الليبيينإلىو!نضهمامالتمردع!المصري

البلاد.بمسالكوأعرف6المصرلين

والثورةالخارجمطالغزووقوعيؤكدبلاطهلرجالمرنبتاحالملكخطابأنكما

ي!كبون)الليبيون(التممعة!قواسأقوامإن11واحد:وقتفيالداخلية

وشكلراكاملةأياماوأمضوانزلوالقديوم؟كليغزو!كاوالثوارتخوم!كا،

...2قاطنيين

بأنفرضاالقولنستطيع6النصهذابهيوحىأنيمكنمماوانطلاقا

داخلالتقواوانما،واحدةدفعةمصريدخلوالمالبحر،وشعوبالليبيين

..وحسبالمصرلة!راضي

6!.ص.السابقالمرحعحسن!سليم2-
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اللبيينضد"مرنبتاح2-حرب

مصادرأربعةإلىليبيامعمرنبتاحلحروبتناول!صمفيالمصرياتعلماءيهصتند

النصر.وأنشودةأترلبلوحة-القاهرةعمود-الكلرنكنقوشهط:

يربطالذيالشرقيالجدارعلىتوجدسطرا08وتشمل:الكرنكنقوش-

لوبيا،علىمرنبتاحلانتصاركاملوصفو!كاالممابعة،بالبوابةكرنكمعبد

برستدنقلويعتبر6المصرلاتعلماءمنجمعوترجمتهابدراس!صااهتمولقد

ولاخسن.هوا!تقنالنصل!كذا

هذانقوشوتحتوي6القاهرةبمتحفلإنمحفوظوهوالقامرة:-عمود

كلترجم!صاولقد.للفرعونالغونإعلانعنومختصرملخصعلىالعمود

وماسبيرو.قىول!3+شابروسمن

أمابرستدهالمصرياتعالمأطلق!صاالتىالتسميةوهطأترلبأترلب:لوحة-

بمتحفلاقوهطمرنبناحةحك!امنالخامسةالشةلوحةفل!أصل!كا

الش!كيريلأثري6ولاؤبعينالوادأسطرهاونشرترجموقد6أيضاالقاهرة
اماسيرو!ا.1

لوحة!امممماةلوحةعلىمنقوشةقصيدةوهط:انتصارمرنبتاحقصيدة-

!عالفرعونأحرزهالذيالعظي!ابالنصرفخرمجموع!صافيوهط"،إسرائيل

الليبيين.

وأحمصنمرنبتاححك!امنالخامسةالمصنةفيالغزوةهذهوقعتولقد

الغزواتأخطرمن"واحدةكانتبأ!كا"برستد"العلامةقالهماهول!كاوصهف

كانتبلعاديةحرباتكنلملأنهاذلك2ا!..تاريخهامصرفيلهاتعرضتالتي

اله!كسوسفعلمثلمابمصرواسكانهبأكملهشعبونقلاستيطانعملية

رمسيصأيامأخرلاتبأن9و8السطرلنفيالكرنكنقوشوتفيدقبل.من

فيوالتوغلالحصونلتحطي!االفرصةالبدوقبائلأعطت6الهادئةالثائ

أق.م.-1224214بينفيماحكلمعشر!التاسعةالأسرةملوكمورابعمرنبتاح)-

2-+.لأ،!ع+ث!ولع!!م!!.*!ولأ-!2ر9

126

http://www.al-maktabeh.com



لأقواسأقوامبممبببهمعتنىغيركانمصرأرضمنجزءاوانمصر،

ظلواالبحريالوجهملوكوأني!جداد،زمنمنذخراباتركتوقد8التممعة

الجنود.ألقلةالقصورفيمحصورين3ص!امدوسط

وجمعواالمصرلة،الأراضيفيتوغلواقدالليبيينبأنلنايتضحهناومن

ملكتزعمهحلفامكونين4مصهرعلىللاستيلاءنظاميةقوةكونواثمشمل!كم

بلدايحك!اكانالذي"3كل!مم!ول*هث!53!!!دد"بنمريالرلبو

وأخيراوالماثمواشالق!كقخضهعلهوقدسرتإلىالفيوممنيبدأشاسعا،.

اكوشهوهط:البحرشعوبمنقبائلخمممةإلىبالاضافة6التحنو

ح"343ولهوالشردنبرستديرىماعلىفىتروكس"3ء3ء+رومتر!ق،ل!مم!!"!

صقلية.منوهمث!س!اط!"3والشكلاس

البحرطربقعنليسلكن،الغربمنالزحفبدأهالمتحالفةالقواتو!كذه

علىطرلق!ص!اقالتحنوفأجبروا،الداخلىالطريقاتخذواوانماالمعتاد

واتخذوهماوالبحرلة،الفرافرةواحتيذلكبعداحتلواث!ا،إل!كملانضمام

مرنبتاحاستدىالدلتا،علىخبرزحفهمبلغولما.المستقبلية3صملغاراكقاعدة

عشريوما.أربعةظرففيجيوشهبحاثصدوأمرهمموظفيه

الغربفيبعيدمكانمنجاءقديكونوأنلابدال!صجومأن"غاردنر"ويرى

كانالمتحالفينلجيث!ا!ولالتحركدامما6ورا!كامنوربمابرقةمن

واحتلال!كا.2التحنوأرضع!النزوليهم!كدف

منأسابيعثلاثبعدمصهرإلىالحملةوصهولأيضهاالرأيهذاويؤكد

بمعدلك!ا007حوالطقطعواقديكونونوبالتالط6سكناهممنالرلبوانطلاق

3.برقةوراءمامنطقةمنكانفالانطلاقيوميا.وبالتالطكم35

الفر3لغايةووصلتالليبيةالجيوشتقدمت،الواحاتاحتلالوبعد

بهنعمواالذيالسلاملأنالمصرلينفأفزعتأخبارهموسرتهللنيلالكانوبط

98.ص،السابقالمرجعححمن.سليما-

ههرص،الصابقالمرجعغاردنرءآلن2-
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لاشاسيالجيهثىفانحل.الجيوشأنظمةأفسدقدسنة،خمسينمدة

مدربينيكونوالمالعرباتوأ!حابالثصعبعامةمنالرماةوأصهبحالمنظم

كافية.بدرجة

الفم!صرمنالثالثفيالجيشانالتقىفقد،المعركةهذهوقائعحيثمنأما

،ساعاتالمعركةودامتإيب،بر-اسمعليهيطلقمكانفيعشرالحادي

لافر؟الصفوففىتراجعإلىأدتالليي،الجي!ث!صهفوفخلال!كاتمزقت

الدلتاحدود)آخرلاؤضقرونجبللغايةتعق!صمإدمرنبتاحدفعالذي

أالهزلمة.3ممموألحق(الغربية

فييثمك"ماسبيرو"فإن،المعركةهذهفيالفرعونمشاركةيخصفيماأما

كونإلىيعودذلكفيوالسببالمعركةهذهقادقدمرنبتاحيكونأن

عدممسألةأنكماسنة.63تجاوزحيثالسنفيطاعناكانالفرعون

بتاحلإلهلهتراءىإنهقاللذلكته!ا.معنوستؤثرع!كانتجنودهقيادة

وأرسل3صزامولاالخوفنفممكعنوأبعدابق:،،التقدممنومنعهالحلمفي

بر-إرى.2إلىالحدودع!بأعدادوعرباتكمشاتك

قتلواكما6عديدينأسىع!المعركةهذهفيا!لصرلوناستولىلقد

218،الليبيينغيرمن0237الليبيإن،منشخص)9635آلافتممعةحوالط

أسير.3الافثلاثةعنيقللاماوأسروا،الق!كقمن

غن!اكماالممتة،الملكأبناءالليبيإن:صهفوففيالمعركةهذهفيالقت!ومن

عددهاكانالتيالنحاسيةالمشواشسيوففيتمثلتثمينةأشياءالمصرلون

بعددفكانتالصغيرةاالأسلحةأما،قطعة1119المصادرتذكرهحسبما

متنوعةومواشيزوج،ب!أالليياالماميرحملتالتيفالخيول214012)؟(5

ا-.،!3!07.!افى!ول"،1+32"ر09

2-530743!هأولءكلأه،د++حأحول!ح3!4ول!ه3ء)45ع11ا!ء+هكو،ا!931.ءلااكهحهأ!س!3خ3ح55!ا!+4ح5

!ل3.51ءء؟+3:)أ!؟أ+!كلهـ+-،!ا)ح.7981.ص34

و-ط!!!كا+-6لا3"س!،فاح!!4،ل!ء،ل!أح!أح03م،+أحح،+ء،!!لة4!،+ك!،23هه!21

؟.ء.ع+814+4:*ء!3مح!كه"حك!ء،ا،5لاه4791،0،!-يو.!*أ031+ل.ههعهأ،."67
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بعضفقدرهاالمختلفةالفضيةلأوائأماالماعز.منرأسا13بةهقدرت

قدر.أ003إلىبالإضافةقطعة3174بالمؤرخين

بأعجوبة.بنفطمهالنجاةمنديدا.بن"امرىتمكنفقدذلك،منالرغ!اوع!

يحومكانالذيالخطرمدىنتبين،ولاشرىالقتلىمنال!كاثلةيعدادو!صذه

تقديرا.بتس"حمبالليبيةالجيوشعددبلغإذ.!ونةتلكمصرفيحول

جنديا.ألف25ر02بينماو"برستد"

لإبطالوكلالجنودكلمنالصفوةماسبيروتعبيرحمبجميعا.كانواوقد

ويحتقرونالموتيحبونبأ!كم"..المصرلة!ثاروصف!صموكذلك2بلدكلفي

،،.مصر..أهلع!متعاليةوقلو!كمالحياة

منعارمةموجةمصرأهالطعرف6الكبيرالحربطالنصرهذاأثروعلى

بخلاصلممعورهمبلفقط،العسكريالفوزلمجردتكنلمالتي!فراح،

بذلكوصهف!كمكما،المراسالمصديدالعدوهذاأيديفيالوقو3منمصر

ذلكمصرلغايةشهد!كاالتيا!لتقطعةالهجراتوطنذا!كا.المصرلةلاثار

إلىف!كاالقيادةمركزوانتقل،المرةهذهحقيقيةغزوةإلىتطورتقدالتارخ

عدداالليبيةالقبائلأقوىوهماوالمشواشالرلبوهطجديدةليبيةقبائل

.وعدة

المصرلينجانبإلىفكانهالمعركةهذهفيدورهلعبقدالحظأنويعتقد

وحلفاءهمالليبيينأنلإنتصار..حيثسببهطالمصريينلشجاعةتكنولم

ألويةمختلفلأنوأيضا؟المعركةواقعحىكبيرةالسيرلمممافةأ!صك!كمقد

..واحدةقيادةتحتحاربتأنل!صايسبقلمالمتحالفةالجي!ش

02(لأسرةاالليبيينضدالثالثرممميسحروب3-

مرنباححك!ابعدمصرعلىأتتالتيالضعففرصةالليبيونانهزلقد

لمملوكخممصةمرنبتاحبعدمصرحكمحيثاستقلاله!ا،ع!ليحافظوا

86.ص7.جحسن.صليم،الكلرنكنقوشمن21الصطر2-
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والحركاتالفوضىتفممتبل،الخارجيالصعيدعلىيذكرعملبأييقؤموا

أرسويد!لأصلسوريساميلموظفسمحممامصر،داخل!ستقلالية

...العرشيغتصبأن

ودخلواالفرصةاغتنمواقد8الليبيونيكونأنك!كذهظرففييستبعدولا

الأجانبأنهوالمقامهذافي""دريوتونيذكرهومما.وجماعاتفرادىمصر

منالبدوتسللحيثمصر.تار-منالحرجةالفزةهذهمصرفيدخلواقد

علىالبحرشعوبهجوماتمنفارونوسوريونكنعانيونالشرق

رغدةحياةفيدومايطمعونكانواالذينالليبيون،الغربومنبلدا!كم(،

احترامعنمصرفيإقام!كمبمجرد*جانبهؤلاءامتنعولقد،)..بمصر،

وأعمالالضرائببدفعيبادروافلمأنفس!صم،علىقطعوهاالتيالمواثيق

أ"...الجيشفيوالعملالسخرة

والدنخت"امصرا"ستعرشإلىوصلأنإلىالنحوهذاعلىالحالواستمر

وذلك،الجيشتنظي!اواعادةلإدارةإصهلاحفيسنينفقضىالثالثرمسيس

هوالمصريالجيشتعرضحيث،سلفهإياهأورثهالذكطالمترديالوضعبعد

لأنذلك،الجنديةالفلاحوندخلبعدماوالتجزؤهالتفتتإلى!خر

منالممماةأصبحكما،الجيشصفوففي!شتغالرفضتقدا"البرجوازية

.2الليبيينلأسرىمنالبحار!ونصفوالق!صقالشردنالمرتزقة

حدودهايهددونالبحر،شعوبكماشةفكىبينمصركانت!ثناءهذهوفي

حدودهايهددونوالليبيونالاثمرقية،وسواحل!كافلمصطينناحيةمنالاثمرقية

الغربية.

سدةإلىا"رمسيسوصلبالاضطرابالمشوب،بالذاتالوقتهذاوفي

الحك!ا.

ا-!ة!عح!ه،5+!!9!،لا3!،"ءنه+74اح؟لامحم3ءاهء4ا!أ!ء+هنهمخه!محغكل!ء4.+..0111.عا،!ح4غء+

!هولأ!.محغ(!ح!ول،:3!ه!محردس!!فعلاا-!7!أهاس!4!ههم،ءس!4330.629.1.

2-ل!.،5"س!!كم!ول."ه،اأء.".457
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ونقوشكتاباتمنم!متقاةتكونتكادوحروبها))رمسيسعنومعلوماتنا

المقابلةالفربيةطيبةفي"هابوا.مدينةفيالموجودالكبيرمعبدهجدرانع!

ثلاثةخاضأنهنعرفوالنقوشالكتاباتهذهومن..الحاليةا!أقصرلمدينة

شعوبضدخاض!كاحربتتوممطهماالليبيينضدم!كااثنتان.حروب

البحر.

ق.م4911ول:حوالطي-الحرب

!عالمورخونويجمعالثالثرم!ميسحكممنالخامسةبالمصنةلهاويؤرخ

يقوامضغطإلىيرجع،مرنبتاحمعسابق!كامثلالحربهذهسببأن

أرزاق!صم.ومقاسمهمإفرلقيافيالليبيينع!ا!أوروبية

فيرمهميس"الفرعون"تدخلالىيرجحذلكفيالمباشرالسببأنويبدو

وفاةبعدمصرأ،فيرباهم!كمملكاعل!سميفرضأنحاولإذ،الليبيينشؤون

فيجاءالذيالمقمن28-03السطرمنويقول01ورمرعء+ءل!01اللييالملك

فييكنلمذلكأنغيربأفواه!كمرئيهماطلبواوقداا..هابو:مدينةمعبد

طفلوهوالتمحوأرضمنصهغيراولداربىقدجلالتهكانوقد."..."قلو!ص!ا

...211االمارضلينظ!ارئيساعل!كمونصبهساعديهبقوةعضده

الذييلأمر،مصرحاكمانظرهمفيكانلأنهالملكهذارفضواالليبيينلكن

الطرفإن..بينالحربفنشوبوالتمردالتأزمإلىبالوضعأدى

شرقابهتحركواجيشاوالمصبدالرلبووالماثصواشمنالليبييوناتخذولقد

م!نفيتجمعواحيثمصرودخلواإل!صم،لانضهمامع!التحنوفأجبروا

!عال!كجومهوذلكمنهدف!سموكان.للنيلالكانوبيالفر3عنبعيدغير

ال!صزيمة.!كموألحقفبادربال!سجوم.لخطط!كمتفطنالفرعونأنغيرمنف؟

يدسأخرفمخصابدلهملكواثممرنت!احمزمهمابعد+ددبىمري-المهزمملكهمالليبعونعزللقدا-

العص!ورأقدممصرمتذتارخبرصتيدفى:نلكراجعتيمم!"ص3ا+-الملكبعدهتولىمذاماتولما3ح!كلا

093.صر،العصرالفارصيالى

2-*!ح.وله*!4.ل.ولاللااولم!ا!!3!اا3عولصهم!؟ول!حم!.!لا:ه!!ا+).23.0369
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جيشأن!يناهاريسا!ه0وبرديةهابو،مدينةمعبنصوصخلالومن

الذيالملكتزعم!ممرجلألفثلاثينحوالطتعدادهبلغالمتحالفينا!يئ

نفسحمبم!ص!اقتلقد01،و"س!لملاص!++.اتيميرأنفمم!كمالليبيوناختاره

استخدمواأسيرألفحواليوأسرألف.12حوالطالمعركةهذهفيالبردية

المصربة.المعابدخدمةوفيالجيشفيبعدفيما

اق.م188حوالط:الثانيةالحرب-

اليومفيوقعتالمعركةأحداثبأنهابومدينةمعبدعلىالنقوشتفيدنا

حك!امنعاثمرالحاديللعامالثالثالفصلمنالرابعالش!كرمنالعاشر

الثالثأرمسيس

الفوضىإزالةفاكبيرادورالعبتقدالعظيمةالمثمواشقبيلةأنويبدو

أمام"وارمر.االرلبوملكبزعامةالليبيينا!كزامتركهالذيو!ضطراب

وتوحيد،الأوضاعو!كدئةالداخليةالشؤونإصلاحإلىفبادرتالمصريإن

.كيبر*ءهح،6"يد!المشواشمنالجديدرئيس!كازعامةتحتالليبيةالقبائل

ص!ا)ك!صكلااكأصك!3مششر"ابنهالىبرئاسةع!صدعظيماجيشاأنشأالذي

مصر.!اللسيرباتجاه

حكمهمنالثامنةالسنةالبحرفيشعوبمعالثالثرمسيسحربأنويبدو

وبذلك،حراسةبلمونفتركوهاالغرلهةالحدودعنالمصرفيجذبتقد

منالثامنةالسشةفي2ب!م!صولةالدلتايخترقواأنفيلليبيينالفرصةأعطوا

الثالث.رمسيسحكم

حاولتقدمصهرعنتق!كقرهاوبعدهذهالبحرشعوبأنالظنوأغلب

بال!صجرةالأصهليينبالسكاندفعممالإفرلقيا،الاثممالطالهماحل!ستقرارع!

مصر.إلط

ا-روهلم!!هس!أ*!!ما.!يحعةه:.74

عمهـ2"أ.،".97.

132

http://www.al-maktabeh.com



منجامحةرغبةفعلا،وجدإنالضغطهذاوراءأنلافرواقعلكن

الماثمواشقبيلةرضىعدمإلىبالإضافةمصر،!ستقرارفيأجلمنالليبيين

الحلفاء.قادتالتيالريبوقبيلةوتخاذلالسابقةالحربنتائجعلى

ت!سببلقد.ا..هابو:مدينةمعبدعلىم!من46السطرفيجاءذلكوعن

ا""نصيح!م..إلىأصهغينالأنناوارتباكهمارتباكنافيالليبيون

والقبائلوالرلبوالمشواشمنالمتكونالليبيينجيشمششرتزع!الذلك

وهس.كيكهق،يكن،شاي،أسبنوم!صمإل!سماالمنضهمةيلأوربية

التحنوقبيلةإرغامهو6".الحلفاء"اجيشعل!سااقدمخطوةأولوكانت

النصوصذكرتكما-نصيبهاكانرفضتولماإلع!كمءلإنضمامعلىالمسالمة

فقدرمادا،أصبحواالذينالتحنوبلادعلىانقضوا"..والدمار:المصرلة-

جيشواصهلئ!ا2وجود..ا.لبذرهميعدولمقفراوأصهبحتمد!كم،خربت

قاعدتهحتىللنيلالغربطالثمافىوصلواأنإلى6مصهرعلىالزحفالحلفاء

لإسكندرية.إلىحالياالقاهرةمنأي

الفرعونأمامالموقفخطورةعلىيدلف!نماشسءعلىهذادلوان

!جتياحأمامالوقوفمنتتمكنلمأوتقاومل!امصردلتاوأن؟المصري

بعرباتهعل!ك!اانقضالذيالثالثرممميسجيوشوصلتأنإلىالليي،

فلاذواالمصرلة،المدنعنتبفمنفلولوردنكراء6هزلمة!كموألحق

ك!اأ8تقاربمممافةالمصريالفرعون!صمولتقالصحراء3،باتجاهبالفرار

رعت.4أوسرماعتمدينةغرب

سنويابهاحتفلعيداالعظيملانتصارهذاالثالثرمسيساعتبرولقد

مصهر.-صددكانالذيالخطرإلىإشارةهذاوفيالمثمواش."ءقتل"عيد:وسماه

32.رص.7.ج.ا-صلممحسن

2-+.،ح*!!.!4!.ول+017".52

3-6!مه!!ه!ا*13حهه055"اح.940-.03

الدلتا.ححودعنصلاا1حوالىتبعد+اءرمسيسمدينةحصنرعتةماعتاوصر4-
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تدل6متطورةجديدةوأسلحةكبيرةغنائمالمنتصرعلىالمجيشامصتطولقد

إلىالمؤرخينبعضيردهاالتيالعمصكرلةالليبيينوقل!رةقوةمدىع!

البحر.بشعوباحتكاك!ك!ا

2175إلىوصلقداللييالجيشمنالقت!عددأنالمصرلةا!لصادروتنص

معبدفيكرعاةمنهمألفاشتغلأسير،5202منيقاربماأسربينما،قتيل

01آمون

سقطفقددائماالمصىالمصدراكابر"وحسبوملكلهمالليبيينزعي!اأما

"مششر"ابنهالمصيرنفسل!كماالفرعونحصانأقدامتحتقتيلا

القبائل.وزعماءمعاونيهمنوخمسةوزوجته

إلىجاءدانمايؤسرلما!كابر".الليبيينزعيمأنالمصريةالنصوصوتذكر

جيشه.أسلحةمقدماالثالثلرمسيسمتذرعاجاءحيثطواعيةالفرعون

هوقتللكنه،لابنهوالمغفرةالرحمةطالباالسماءصوتهوصلحتىصارخا

.الفرعونبيد!خر

المنشودال!كدفإلىتاثميرإنماالمصربون،عل!كااستولىاليالغنائمكثرةوان

مصر.فيالدائموهو!ستقرارألاالغزوةهذهمن

معبدهجدرانع!نفسهالفرعونلممانعلى،الرأيهذايؤكدماوردولقد

وس!كول!كا6تلالهاع!ويستولوامصر،فييعيثصواأن*قوامهؤلاءصمما...

المصرلةالحدودعبرواثممصر.ا"لنهمتوطنواحدبصوتفصاحوا

باستمرار..11.2

كالتالط:فكلانت،الغنائمقاثمة"برستد"أوردولقد

.والثيرانالماشيةمنرأسا911

ا-).ول.!!3ء4هه.ا!،.35.0.!!4!ل!خاأه)!احه"،5،ا.كاا01101+(01

و!2صالعمابق،المرجح2-برستد
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306سواعدءثلاثةبطولسيفاو124سواعدخمسةبطولأسيفا15

خملابين83ورمحا29وس!صامجعبة23وهاحرليةعربة39وأقواس

وحمير.

وتثصملرأسا،4272عددهابلغقدالماشيةأنحمصنسليميرىحينفي

منال!صائلةلاغدادبأنأرىلكنيو!عمار.2*نواعمختلفمنوأبقاراثيرانا

مئاتلأعدادهذهتفوقعل!صالاستيلاءمصرفراعنةتعودالتيالماشية

911معهيجلبلامصر،أرضلاستقرارفيفييطمحشعباأنكماءالمرات

أقربإيدغارتونقدم!كاالتيي!رقامأنأعتقدفقط.ثذلكالماشيةمنرأسا

الغزواتسابقفيالغنائمأرقامعنكثيراتختلفلاحيثالصوابإلى

مثلا.القديمةالدولةفيالليبية

حيواناتمن42721ع!استودقدالثالثرمسيمىأنإيدغارتونيرى

الماشيةمنرأسا0734الطوللة،القرونذويمنثيران701.مختلفة

184والماعز،منرأسا4529والغنممنرأسا34738ويعمار،مختلفة

4.الخيولمنزوجا29وحمارا

نأمصر!فراعنةرواياتأمانةحولبهاالخروجيمكنالتيالخلاصهةإن

ولابد*حيان.منكثيرفيفيهامبالغوأيضهاوتقليديةمغرضةالرواياتهذه

السابقةليبيالوحةومنهاثار،!عليهتدلماضوءعلىالثظرف!صاإعادةمن

الذكر.

إلادوربدوق،عديدةلقرونظلواالذينالناسأولنكهمالليبيونيعدفل!ا

أحدعنالكشفلنايتاحوبقدرما،بمرورالوقتإنه،الفرعونأمامل!!كزام

ا-ولع!!،5!+3.!5.+س!.66.ء

932.صالممابقالمرجعحممن،2-صليم

إدغارتونأنحمتقالتخرلب.بعضلحقهاربماالتىالمعبد.ونصوصنقوشع!برصتدإعتمدلقد3-

التخرلبلحقهالذيالجزءلدبمافقط،الئيراىمنأ70رقموقدما.مارسيرديةع!اعتمداقدلرلسون

اليمينع!ارقمفسقططبيسخطأأنهأعتقد-البرديةفيوردكمابالتفصيلالغنيمةباقيعنيتكلم

*ه+كل!ك!"حط،،*هث!سه*،+ح.!ه:ح.!.3!!
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أهميةمننتاكدمامصربقدرفطالترلخفجرمرحلةأوالتار!قبلمامعالم

الحضهاركط.مصرتار!فيأساسياالدورهذايصبحوبقدرما،الليبييندور

فيماآخرشكلاضغط!كمإتخذ6عنوةمصردخولفيالليبيينفشلوبعد

حيثفعاليةاكثركانربماأنهإلا،للعيانظ!سوراأقلأصمىأنوهوبعد،

فيللمرتزقةالمصريينتجنيدشجعهالذيالب!لىءالتغلغلفيذلكتمثل

بدأمصر،فيا!ممورواستقرارالثالثرمسيسانتصاراتبعدإذجيوش!م؟

!صم،الجيثىلتدعي!الإشداءالليبيينمنكثيرةأعداداستجلابفيالفرعون

.الخاصحرسهصهفو!كممنويتخذ

يتألفأغلبهفيالعفصرلن*سرة!كايةمعا!لصريالجيشأصبحوبالتدر!

اللهبيين..!.المرتزقة"من
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التار!تق!ميمعلى،الفرعونيةمصرفيالمتخصصونالدارسوندرج

.م91القرنمنا!ولالردعغايةإلىوذلك8أسرةوثلاثينواحدإلىالفرعوفط

كلها،الفرعونيةالمصرلةالحضارةدراسةفيخطيرامنعرجاالتأر!هذاويعد

العالميدعلىالقديمةالمصرلةالكتابةرموزبفكالعلماءأبحاثتوجتإذ

.أم822حوالطشامبليونالشاب

التار!تقسيمعلىعلماؤهوأجمعالمصرلاتعلمنثمأالتار!ذلكومنذ

الحقيقةفيهوالتقمميمهذاأنغير.زمنيةوحداتإلىالفرعوفيالمصيالصي

مجرتفيالتحك!امنالدارسيمكن4دقيقاليسانهأيفقط،تبسيصلى

وانالسصبع،الزمنيةالوحداتهذهأنذلك؟المتلاحقةالتار!أحداث

مستويا!ساوخاصةالبثمريةوطاق!كا6الزمنيأمدهاحيثمنتمايزت

السابقةبالوحدةوثيقاتطوريااتصالاوحدةكلاتصلتفإنما،الحضارية

!صا.اللاحقةللوحدةم!كدتكمال!كا.

آخرهذهفيكان6لمصرالليبيينحكمف!ن،أخرىج!كةمنأماج!كةةمنهذا

شيخوخةمرحلةتمثلأ!كاأيالمتأخرءالعصرعل!كاأطلقالتيالمراحل

المذهبهذايعارضآخرفرلقاأنغير؟القديمةمصرتارخفيواضمحلال

نأذلك6الحكمفيالمركزلةانهيارفقطتمثلنظرهمفيالمرحلةهذهلأن

الزمنمنردحا.المصرلةالدولةعلىوحافظتقائمةبقيتقدالمؤسسات

واكزالصوابالىأقربالرأيهذافإنوبالتالط(قرونعشرةمناكز)أي

هذهمصرفيثنالمتأخر،العصرمصطلحمعارضةفيمحقوهوموضوعية

القوىأماممكان!كاوتراجعت،السياسيج!يازهاشاخواناالماخيرةالمرحلة

وان-أسروصولشهدتبل4ت!صار!كائيال!اف!نهامثلا،لاشوريةالناشئة

إلىمصرلاعادةجبارةمجهوداتفبذلت،الحكمسدةإلى-أجنبيةكانت

التليد.ماض!كا

913

http://www.al-maktabeh.com



"العصرمصطلحاستخداميحبذونا!صلاتعلماءمنالفرلقوهذا

.أسابقتينبمرحلتينهالمرحلةهذهمصرفيلحالةتاثمب!كاا.الثالث!نتقالط

حك!اتضهمنتالتيالمرحلةع!نطلقأنا!لوضوعية،منأجدف!نيوبالتالطء

حدوثلأن،ثالثةانتقاليةمرحلة25،ولغاية21منالقديمةالمصرلةا!اسر

عنتمخضتواجتماعيةاقتصاديةوعواملأسبابنتيجةكانالمرحلةهذه

كلعلىواضطراباتفوضىفي!صوكطمصرجعلمما،الحكامسياسة

المملطاتتوحدتأنإلى،مالكبيتاكثرمنف!كاالحك!افتقاسما!صهعدة،

استرجاعجاهداحاولالذيا.شيثشق..العظيمالليبىالفرعونأيديبين

أنهاعتقدولذلكجديد.منف!كاالحضارةعجلةوبعثمصرووحد!صاهيبة

نطلقمرحلةفيشيشنقمثلعاهلحكمندخلأنلإنصافعنبعيدا

و!!كيار.عصرلإنحطاطعليه

فقدتالفرعونيةالدولةبأنيرىمصر،لأحوالالمتفحصالدارسإن

لع!صدالثائالنصفمنذلأمورزمامفيالمتحكمةالمركزلةالدولةمقومات

الضهعفمنكانتالملكهذاأيامأخرياتوأن،الثالثرمسيسالفرعون

لإمبراطوريةعظمةأياممعالخانةنفسفىنضع!صاأنيصعببحيثبمكانه

2(.أ-هأ-89االماسر)تض!االفرعونية

النصفمنذسما!كابدأتقدالثالثة!نتقاليةالمرحلةبأنأرىولذلك

العثمرلن.للاسرةالثافط

دفعةأي،مفاجئةبصورةيأتلمالفراعنةعرشكرسيإلىالليبيينووصول

مصروأحوالظروفحدوثهفيساهمتوانما،انقلابطرلقعنأوواحدة

ع!صدمن!ولالنصفتميزوانحتىالعشربن.يلأسرةأواخرفيالداخلية

الصعيدآثارلهاتثم!كدعظيمةمعماريةب!كضةالثالثرمسيسالفرعون

منالحكلمفيالمركزسةل!سوروم!صدت(القديمةالمولة)ا!مراماتبناةدولةمرحلةبعدمهمايأولحدثت-ا

)تق!سقرلمصر.ال!سكلحموسى!ستعمارمثلتفقد!الثانية!نتقاليةالمرحلةأماالوممعلى.المولةمرحلةعهدقجديد

أعظملغيام.لاحقةلمرحلةمهدتلكهاالمصى(بالثمعبلحقالذىالهوانتمثلكماجيرانها.يينمصرم!نة

عحهورما.أز!المصرلةمصروالحض!ارةفهافمهدتالي.الفرعونيةلامبراطوريةو!الا،الفرعونيةالدولةمراحل
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الحروبغنائ!اوتدفق،المزدهرةلاقتصادية!حوالم!صامكنتهوالدلتاه

هذامنالثائالنصففانل!صا،التابعةسوريا(مدندويلات)المدنوجزلة

العظيمالفرعونهذاتبعفلقد؟ا!ولالنصفمنرخاءأقلكانالع!صد

يرتبطالذكط"رمسيس"هاللامعاللقبم!كمكليحملكانملوكهثمانية

نتيجةالاثصأن،قلي!كانوالك!ك!ا،الفرعونيةالعظمةبفكرةوثيقاارتباطا

فترةفكانت6مصرأموربتأزمأغل!صافياتمممتالتيالفاشلةسياس!كم

اليوالتقهقرالضعفلمرحلةبدايةق.م-11668501منبدايةحكم!كم

،بيتانوالعاثمرلنالواحدةلأسرةفيالحكمفتقاسموحد!كامصهرأفقدت

منالليبيينمكنتالتيالظروفإحدىوهططيبةفيوآخرتانيسفيواحد

الحكم.إلىالوصول

عاثمرالحاديإلىالرابعمن،المتأخرينالرعامسةأ(-عصر

الحكلم6سدةإلىالليبيينبوصهوللإسراعفاساهمتالتي!مورمنلعل

هناككانتوانالثالثرمسيسخلفاءعهدفيلمصرالداخليةالظروفهط

الشينمنذالتدهورفيبدأتقدلاقتصاديةمصرحالةأنتؤكدنصوص

كانع!سدهمنالثافيالنصفوأنالثالثرمسيسالعظيمللفرعوني!خيرة

منيثم!كدهل!اتضخماالمصري!قتصادفعرف6!ولنصفهمنرخاءأقل

القصرداخلالأسريةالمؤامراتوقيامالداخليةالف!تفشسعنفضلا6قبل

الفرعوفط.

الحرلمالوزيرومؤامرةتمردا(-

المصرلةلإمبراطوريةجسمتنخرفيكانتالتيالمصيئةالعواملأنفيشكلا

وتمردعصيانالنتائجهذهأولىفكانتتظ!كرتدريجيا،نتائج!كاأخذتقد

بمدينةوتحصنهكبيرةلقوةوجمعهالدلتافيالثالثرممصيسوزير

ماالفرعونوكان،كافيةتكنل!أالقوةهذهلكنحاليا(،ثهأك!ث!ا)+ول)ب!كا

إلىالنظاموأرجععل!كا،القضاءمنفتمكنقوتهبعضعلىيحافظيزال

وزيراكانالذي"توالمدعو.اإلىعملهوأسندوأتباعهالوزيرفأقصىهأصهله

الثالث.رممصيصعهدمنمبكرةفترةمنذللصعيد
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حرلمبعضتآمرفيالفرعونهذاعرشهزتاليالثانيةالحادثةأما

ع!كاتتكلمل!ابحيثمانوعاغامضةالحادثةهذهإنضده.القصر

هذاحكممنعشرالسادسالعامإلىترجعأ!كاويعتقدكثيراءالنصوص

رمسيسحياةوأنتتغير،بدأتيمورأنإلىيثميرماوهناك.أالفرعون

فسارعوالامراد،بعضمصالحوعلىالبلادعلىخطراأصبحتقد،الثالث

الحرلم"."مؤامرةباسمالحادثةهذهعرفتوقد،لاغتيالهالمؤامرةبتدبير

-+"6تي"الملكة،الثالثرمسيسزوجةأنإلىذلكفيالمؤرخونويذهب

هيأهالذيالرسيمالوريثمنبالعرشأحق"بنتاور"ولدهاأنشعرتقد

الحربمبعضمنبعونتممعىأخذتثمةومن،المنصبل!كذاالفرعون

آمونالإلهسفينةوصوليوملذلكاختارتولقد؟الفرعونقتلإلىالملكى

وهواختيارمناسب.،الواديعيدفيللمثماركةالعاصمةالى

كبيرفيتمثلتالقصرداخلمنم!كمةأطرافاالم!صمةل!كذهاستدعتكما

المراتبمختلفمنموظفينعثصرةمعبكامون"،"بايا!لدعوالقصرأمناء

تظهروبالتالط6كتابوثلاثخزانةورئيسحجابوأربعةالفرعوفطالحرممن

الملكى.البلاطرجالمن3كاأعضامعظمأنولاسيماالمؤامرةهذهخطورةلنا

القصر.خارجتدبيرشغبإلى!كدفونكانواالمتآمرلنأنكلههذامنولاد!

إلىانضمفقد،خارجهوالمتعاونينالحرمداخلالمتأمرلنبينوللربط

س!كلوقدالقصر،فيالحرمبابحرسضباطزوجاتمنستةالمتآمرلن

المتآمرلن.بينالمراسلاتا!مرهذا

لسانع!جاءوقدكاملةالمؤامرةبنصوص"هاريس"برديةلنااحتفظتلقد

العصيانيعلنواحتى6الخصوماتوأثيرواالاثمعباجمعوا11بكامون:"باي

11.2مولاهمضد

304.صالفار!العصرإلىالعصوراقدممصرمنتارخ-ج-هـبرستد،ا

والنممرللطباعةالرشاددارلاسكندرية:مصر.2،جالقديماطأدقالشرقتار!فيدراصات،م!رانبيوميمحمد-

.138ص.91!ه،والتوزع

.931ص.الفراعنةمصرجاردنر،ألن-2
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حىفحرضتهكوشجيشقائدوكانبأخ!كاالحرلمنساءإحدىاتصلتكما

وعشرونتممعةالمتأمرلنعددوصلوبالتالطهاليومنفسفيانقلابايقود

قدأمرهاانلا.المؤامرةلإنجاحالمحكمةالخطةمنالرغموع!شخص.

وأصرالفرعون6بالفشلالمحاولةوباءتهالمناصرللملكالحزبلدىانكاثمف

!ميروابنهزوجتهف!كمبمنالمتهمينمحاكمةتجرىأنالمتقدمةسنهرغم

.ابنتاور"..

وان،اللجنةأعضهاءوعددالمحاكمةهذهخبرالمصربةالمتونتناولتلقد

)14(عاثمرةلأربعة3صاأعضهاعددوحولحيثياكأصابعضفياختلفت

رأيحسبعضهوا)17(عئمرةوفانديه؟أوالسبعةدريوتونعضوا،حسب

برستد.

هؤلاءهوياتهوكلهذلكمنلاخطرفإناللجنةهذهأفرادعددكانومهـكما

كوشجيثىوقائدوابنهزوجتهلمحاكمةالفرعونعينهمالذينالموظفين

المحكمة،أعضاءبينمنبأن،النصوصفتذكر.حكومتهفيسامينوموظفين

آسيو6ورابعاسورياوثالثاليدياوآخرليبيا،أحدهموكانحجابسبعة

أحاطقدالثالثرممصيسالفرعونأنعلىيدلفإنماشيءعلىدلوانوهذا

نأكما.الدولةإدارةفيم!كمةوظائفتقلدواالأجانبمنببطانةنفسه

كانمحاكمةففيحده؟وصلقدلإدارةهذهفيلانضباطوعدمالتسيب

منالم!كماتالنسوةبعضتم!ن،نفسهالفرعونشخص!كاالمقصود

لكن6ولإدانلإنفبجدعوعوقباال!كمةعل!صماثبتتقاضيانإغراء

الضمير2تأنيبكثرةمنوصهلهلانتحارلمافضلأحدهما

واضحاةالثالثرمسيصحكمكانفقدالمؤامرةفيالمتورطينعقوبةأما

عي!كمالذينالقضهاةأسماءذكروبعد6هاريسبرديةمنفقرةوردتفلقد

ا-!.+ها"ك!ه!).يد74!15"،طح3!!!لاط35!ععأ1،"ه-+أ!-"ح!!*!،+.11،

ط،!ل!+!،ي!.هلأ+ولاول!-+"!أ*ه،!!ث!3:"!ع33بمألا+-"3ل!+)"!!!*!حح،
6291.".3؟8.

2-.654لأ.+!"!ث!!+،!!ح+"عحه"!ه!ك!كلا!،!،كل!*.!مث!454
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ءبأنوأمروهموفحصوهمإل!كمبه"...وذهبواأوصاه!اماوذكرالثالثرمهميس

لافيربنتاورلم،بي!كمومنالممخصياتابرز")سبباكانمنكلبأيد!كميقتل

يعنى)ربماطواعيةماتوافقدضرينال!كمأنبغيرتركواالذينلاخرونأما

جوعا(01الموت

توفيقدالثالثرمسيصبأنالمصهادرتذكرجلف!ننف!مهالفرعونعنأما

وبالتدقيقأنهإلا،اغتيالهمؤامرةفيالم!كمونيعدمأنقبلاق.م167سنة

كللاحظ،الجناة.بمحاكمةالثالثرمسيسأصدرهالذي!مرنصفيلغويا

هذهلذكرتعرضتالتيالبردياتمعظ!افيأنهو"جاردنر""برستدا!من

صهفةوهط"العظيمالإله0نعتسبقهوقدالفرعونإسمتذكر،الحادثة

الملكبأنبقولهذلكع!جاردنرويؤكدفقط،المتوفونالملوك3ساينعت

أحداثكأ!كاكلهالنصروايةتبدو،المضارعصهيغةفيالأمريعصلىأنعوض

الرواية.آخرإلى....وأمروهم6وفحصوهمإل!كم"...ذهبوا،الماضيفي

في"...أماالمجرمينعلىوقعتالتيالعقوباتذكربعدكلامهالفرعونخت!اث!ا

حضرةفيالعادلينالملوكبصهحبة6لابدينأبدإلىومحيممعىفإئأنا

لاخر".2العالمسيدأوزيرلسحضرةوفي!ل!صةملكرعآمون

بإجراءقرارهأصدرقدالثالثرمسيسالعظيمالفرعونأنيفسرهذاوعلى

أودتحداالخطورةمنبلغت!كاأصيبالىالجراحأنإلا6المحاكمة

قدالمؤامرةهذهأنونعتقد.للمحاكمة"المجرمين"يقدمأنقبل،بحياته

المتأمرلنأنإلا،الملكاغتيالوهوهدفهامنالثصطر!ولتحقيقفينجحت

رفعوهو،الخطةمنالثاقالشطرتحقيققبلالعقاب!ك!اوأنزلانك!ئمفوا

.العرشكرلصيإلىلافيربنتاور

032.32-اص.السابقالمرجعجاردنرءآلن-ا

ك!ه+هل!ء*.ع-2!،"د!ا!7.لأ.!ه،+ح.!.7؟3

ك!أ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الملكهةالمقابروكبالعمالاضراب2(-

واديفيالحديثةالدولةملوكقبوربناءفييشتغلونالعمالكانلقد

منذوذلكحاليا(6)!قصربطيبةالملكاتواديفيالملكاتوقبور،الملوك

ولقد.لاولتحوتمسالفرعونع!صدمنذوبالضبطعائمرةالثامنةلاشرة

المدينة"ا.بدير!نيعرفمكانفيبيتا،سبعينحوالطفيالعمالاستقرهؤلاء

الجبانة.عنغيربعيد

عنالجبانةكاتبيدونهاكانالتياليومياتمنكثيراالدارسوناستفادولقد

عدد6لذلكالداعيةلاشباب6المتغيبينأسماءفيكتب6بأولأولاالعمال

اليومياتهذهمنونعلمذلك.وغير6المقابرمنالمستخرجةالزابسلال

مراتثلاثويرتاحونالشةمدارعلىيشتغلون؟نواالعمالهؤلاءأنأيضا

وصلعدده!اأننعلمكما(،والثلاثينالعاشروالعشريناليوم)فيالثص!كرهفي

مثلا.أالرابعرمسيسع!كدفيفرداا02إلى

مصرأحوالمعرفةإلىالتطلعفيمنهموثوقمصدراليومياتهذهوتعتبر

لإيطالط.تكللا+تورينمتحففياليوممحفوظةوهطوالأمنية!قتصادية

البلادحالةعنالتفصهيلمنبمفيءاللإشارةبمكان!هميةمنولعل

معابدعلىأغدققدالثالثرمسيسأنذلك.آنذاكمصهرفي!قتصادية

الضرلبةدفعمنالك!صانإعفاءإلىأتباعهذهببلطائلةأمو!آمونلإله

في!قتصهاديةا!زمةتمثلتأخرىج!كةومنج!كةمنهذا.الدولةلخزشة

طيلةكذلكواستمرتالعشرلن،!سرةبدايةمعبدأتالتي!سعارارتفاع

تساويكانتالقمحغرارةأنتثبتالقاهرةمنبرديةوهناكعاما.ثلاثين

التاسعالعامفيونصفدبناتساويأصهبحتث!ا،النحاسمنواحدادبنا

إلىث!أأربعةإلىث!ادبنينإلىارتفعتثم6الثالثرمسيصعهدمنوالعثصرلن

.2التاسعرمسيسع!كدفيخمسة

ا-حس!!53!ل!+!33"هول++!!5+ول+35"وللم!ثه3!3)اا5+++عص!لا!53+ا)!

ش!*+11+3!!ول3+5ح!ول!ولل!.ح،ح!.!..او،08.!162-062.

155ص.السابقالمرجحم!صران،ءبموص2-محمد
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هذانتيجةتدريجياتضعففأخذتا!لصرلة،الخزانةعبءعظموصكذا

عمالفاستمرلاقتصاد،وتضهخمالمعابدعلىالهداياإغداقفيالتبذير

،لأكثرالقمحمنكيساخمممونوهطالش!كرلةروات!ص!امنمحرومينالجبانة

لهذهالباحثينتفمميراتتراوحتولقد.العملعنفأضربواش!صرلنمن

دفعفيالبطءهوذلكمبعثأنإلىالبعضفذهب(،الإضرابالظاهرة

حينفيهذا،وليومنايلأرمانأقدممنذحدوثهيتكررأمروهذاالمرتمات.

الخزبنة،إفلاسهوللظاهرةالحقي!التفسيرأنبرستدالعلامةيعتقد

أش!صر.عدةالحالةهذهع!استمرواأنه!االعماللسانعلىوردوأنهخاصهة

الجبانةءكاتبيومياتإلىبالإضافةطيبةجبانةعمالمتاعبصورتولقد

الثالث.رمسيسعهـكدمن92العامإلىحواد!كانسبتبردية

الثائالفصهلمنالثافيالشهرمنالعاشراليومافطأنه:النصهذاومفاد

منفرلقاخترق6الثالثرممميصعهدمنوالعشرلنالتاسعالعاممن

وصاحوا،الجنائزيالثالثتحوتمسمعبدخلفلاشواروجلهمواالعمال

المعابد.امخازنب!كب"وهددواجياع"نحن

هؤلاءاستمرفقد،العمالتهدئةع!عملواقدالمسؤولينبعضأنورغم

ثمانية!لدةلإضرابوتواصلالثائ.اليوم!كايةحتى!!را!كمفيالعمال

والش!كرالحالطالاثم!صرمممتحقاتلهمتصرفأنعلىالعمالف!صاأصر6أيام

الممابق.

عنجديدمنليتوقفواطل!كمتحقيقبعدعمله!امركزإلىالعمالوعاد

الثالثالعاملغايةالمنوالهذاعلىلإضراباتواستمرتش!صرلنبعدالعمل

مرةكلفييجيبونالفرعونموظفوورسلوكانالعاشرهرممصيسحكممن

.2الحكومةغلالمخازنفيغلة"بألا

ا-لأا).!.!"!3،3،ك!ولص!++)حع!هح!5ه!!ل!!3،+ط!!7)ع"ولول14هـ3ا.6

2-).حس!3-!،!ه..+اح!624.
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إلايتسلمونيكونوال!االثالثرم!ميسخلفاءبأنحسنسليمويستخلص

معابدإعفاءأنكمارعاياه!اعلىتفرضكانتالتىلإيراداتمنجداالقليل

.6الدولةاقتصادع!أثركثيراقدالضرلبةمنآمون

بالفئاتالفهائقةفاشتدت،الغلالقلتالمتأخربنالرعامممةع!صدوفي

رم!سيىالفرعونأيامأواخرفيطويلةمجاعةوحدثتفاكثراكثرالعاملة

فيوت!صببت!سعاروارتفعت"االضياع"عامالناسعل!كاأطلق،التاسع

!موات.حرمةعلىفتطاولوالافراد،لدىالدينيالوازعإضعاف

فيوكانت6التاسعرمسيسالفرعونحكممنأ4السنةفيالمقابر!صبوبدأ

خلالمنويبدو،الملوكمقابرإلىتعدتهاثم!فراد،مقابرفيالبداية

الحمايةوجدوااللصوصلأن،خفيةتكنلمالسرقاتهذهأنالنصوص

".باور".المسىوهونفسهالملوكمقابرأمنعلىالمممؤولالموظفلدى

بإبلاغ."بازر"طيبةعمدةأسر63اللصوصوتطاولالظاهرةتفثيوأمام

عمليةلأنالموقفلخطورةنظرا،طيبةإلىالحضورفيسارعالذي6الوزير

الثافي.ورمسيس!ولقبرسيتيمثل،ملكيةقبورامممتوالسرقةالنب!ث!

لهفكان،المجرمينب!يجاد،الجبانةأمنعلىالمسؤولالموظفالوزيروأمر

السرقات!كذهعلمعلىكانا"باور"الموظفأنيفسر،مماوبسرعةذلك

عمدةلهوج!كهاالتيذا!كاال!سمةوهطم!كا،نصيبعلىالحصولمقابلوذلك

.الغرضل!كذاأجرلتالتيالمحاكمةمنبرشاخرجغيرأنه،طيبة

قضيةذكرتالتي"أبوت"برديةدرسواالذينالمصرلاتعلماءتمكنلقد

الع!كد،ذلكفيلاجتماعيةالحياةتدهورعلىالوقوفمنالمقابرسرقة

لدرجةالدولةسلطةوضعف،الموظفينذمةوفسادالمصرلةلإدارةوتدهور

القاهر!21"ي!مرةعهدليلطيسةالكهمةرولةوقيامالرعاسةعصر+كاية8ج.القديمةمصرحعمن،سليم-ا

ص.2.234.هه1.للكتابالعامةالمصرلةالهينة
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أمونكبيركهنةرأسهوعلىالكرنكمعبدبأنقناعةاكزف!كوجاردنر،أما

جامسرئيسأنوخاصهة،الفرعونوليسذلكمنالرئي!صيالمنتفعهو

نحت"ا"رعمسة!كبرللكاهنإبناكاننحتا!،رعالمدعو"وسرماعتالضرائب

.أالرابعرمسيسع!كدفي

الفقر،عبءتحتترزحكانتالبلادبأنتبين!حوالشواهدأنوالحقيقة

الفرعونحكم!ممايةفيالتدهورمندرجةعلىالماليةالحالةأصبحتولقد

الجبانةعمالأجوردفععنعاجزاالحاكمأصهبحأنالثالثرمسيسالقوي

بعامعرفماحدوثإلىسابقا-بالإضافةبيناكما6إضرا!ك!اإلىأدىمما

تكدستبالمقابلأنهغير6معاوالثمعبالدولةفقرعنتعبيروهو6الضياع

فأصهبحترع،آمونلإلهك!صانطائفةيدفي!ياممرعلىالبلادثروات

ورثهاالذينحت"،"رعمسةالكاهنمنابتدءاوراثيةالك!كنةكبيروظيفة

امنحتب"."آخرهولابنالقويةلايديإلىانتقلتث!ا"هتسامونلابنها

عظيم،سلطانالكاهنل!صذاأصبحأنهنتبين،الكرنكآثارإلىوبالرجو3

قبل.منأحدإليهيسبقهمالملنفسهوانتحل

التقليدامنحتب""اتحدى،التاسعرممصيسحك!امنالعاشرةالسنةففى

الفرعونكانحيث،الفرعوندشخصرسموشروطمواصفاتفيالمصري

وهم!خرلن-المصرلإنجميععنكثيرانسبتهفييزلدكبيربحجميرسم

!ف.الفرعونمثللإلهيةالطبيعةعلىحائزلنوليسواالبشرمنأفراد

يقفوهوالفرعونقامةبنفسامنحتبا"،10يظهرالكاهنالكلرنكمعبدنقش

يقارببماالكاهنادعاءواضحاويظ!صرالهدايا.يتسلملوجهوج!كاأمامه

.2الفرعونمعالمركزالمتمصاوي

327.صالفراعنةمصوجاردنرء-ألنا

2-353.لى+ه،س!لأههث!+!.353"!لث!لكالأ-!)سا3+35!*ه!تا-"!ع!5ا"،طول

ه"+13احص!7!!!هل!ل!+ولحا!حم!عدول"..!أالال!+.سا،5ءه3ء4!كعطه.ورهه.3+4!3!شءا!5

*!55حلااء43لال!!+4!4هاأ78،1.5.!.5ء
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الحقيقةمعتمامايتفق!دعاءهذابأنأخرىج!يةمنيبينالواقعلكن

.إنكارهنستطيعولا،تاريخيةأحداثتؤكدهاحقائقوتشده

يفضلونكانواأ!كمإلىتاثيمالمتأخرلنالرعامممةلمرحلةالعامفالاتجاه

طيبة.فيرع!برلآمونالكاهنوثراءأهميةلازديادنتيجةالدلتا!ستقرارفي

النقشمعنجدإذالمتزايد.بمملطا!كمضمنيااعترفنفهمهالفرعونإنبل

الكهنةلرئيستنازل6التاسحرمسيسأنمنهنتبيننصذكرهالسابق

تجمعها؟نتأمو!هناكا.إن:يقولوالنص،الدولةشؤونفيبالتدخل

توردأنفصاعدالإنمنيجبأمونهمعبدإلىلتدفعهاالملكيةالخزانة

01االدولةخزانةإلىأولاتوريدهامنبدلاآمونخرانةإلىمباشرة

أمواليجنواأنأمونلكتبةسمحالملكأنالنصهذامضمونمنويفهم

بأنفس!كم.المعبد

عهدمنذملموساواقعاكانبمثيءاعترفالتاسعرمسيسأنأعتقدلكنني

م!صمةأبنائهأحدولىنخت""رعمسةالكاهنأنإذ6الرابعرمسيسالملك

الضرائب.جمع

بعدالحكومةلخزلنةتدفعكانتالضرائبهذهبأن،!ول:احتمالانوهناك

لخزينةمباشرةتدخلكانتالضرائبهذهوالثاني:هوأن6فعاكبيرتلاعب

مصهر.فىوقعتالتيالمجاعةأسبابمنكانامعاالمعبد.و!حتمالان

نخت"،"رعمسةالكاهنورثةيحكم!كامهشقلةمؤسسةا!لعبدأصبحلقد

العاشر،ثمالتاسعرمسيسالملكينحكمفي"امنحتب"الكاهنعهدوطال

التيالثرواتوضدطموحهضدالشعيالتذمروتضخ!اسلطتهوازدادت

الملكنائبإلاوج!ا4فييقفمنهناكيكنولم،أسرتهأيديبينتكدست

"ا.الذهب"ببلادالمعروفةكوشلمقاطعةحاكموهوكوش؟في

ا-).+.!لك!3+5!،لال!حعا+لألك!ح5ه!3ه!ل!53!.+ط!!*.!لمثه595.
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طمحواالذينطيبةلكهانمعادياكل!*ل!ح33بنحاسيالحاكمهذاكانوقد

جيشاقاد"امنحتب"هال!هنتجاوزاترأىفلماهالغنيةكوشصرلبةفي

الفار.الكاهنأثرمتعقباالوس!لىمصرنحوسيرهواصهلثم.طيبةبهدخل

بانح!هينانبهلأنالتصرفهذاعشرالحادي"رمسيسالفرعونشجعولقد

"امنحتب".أوجهفيالوقوفالقادرعلىالوحيدكان

التاسعةبالسنةوالمؤرخةا""ماير-كل!ص!،هللابرديةفيمدونةالحادثةهذه

فيا!بانجمصي"أنيعتقدمنعشر.وهناكالتاديرمسيسحك!امنعشر

المتمردين2الليبيينحاربقدهذه،حربه

الكاهنوأقالصمتهعنخرجقدالفرعونهذاأنالمدونةهذه.وتشير

علىو!ستيلاءالتمردمحاولتهبسببذلككانوربمارع.لآموني!كبر

تجريدوبعد،والليبيينالنوبيينمنجيثماالغرضل!سذاجمعوقد،السلطة

أش!صر.3طيلةأعظمكاهنبدونطيبةبقيتوطردهألقابهمنالكاهنهذا

الليبيينالمرتزقةالجنودنفوذتزايد4(-

إلاالك!كنة،نفوذبهايقاومونحيلةوحلفاؤهالثالثرمسيصلدىتكنل!ا

ا*لىهؤلاءضموقد،باسمهوالموسومينرأساللملكالتابعيناال!جانباالأسرى

.نفوذهوعظمقوتهبذلكفزادتالمأجورينجنوده

!كاصهدالتيالثالثهرمسيسقواتمعظمأنإلىهنالإشارةوتجدر

هؤلاءنسبةلكن،أجنبيةكانتالبحرشعوبأوالليبيينمن"أعداء501

الك!صانوماثماكلمصاعبوبزلادةالزمنبمرورتكلبرأخذتبالجيشي!جانب

نتيجةالجنود،هؤلاءبينالمميزالعنصرهوالمممواشعنصروكان.الداخلية

الفرعونينمعحرو!كمفيوشجاعهمقو!كممنالمصردونالملوكلمسهلما

الثالث.!ورمسصيىمرنتباح

ا-01ع!ثع!ح،3."5-+احة!ء628كى.92

353.)-2و!++ه.!هح0،1.!.55

3-ل.!ل!هلأه+!ر.7لاول5)كلم!.هء.أح+.!.3ك!.
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الأسرةظ!صرفيمبتدعاأمرايكنل!اهالمصريالجيشفطالعنصرالليبىودخول

عندماالسادسةلأسرةفيظهرأثريدليلأقدملدينابلفحطمب.العشرلن

فيصادفناهمثم..أوفط"االضابطجياثىفيالليبيينالتمحوجنودذكرورد

فقد2اوه9يلأسرةفيأما.الخاصحرسهوضمناخناتونجيشفيأ8!سرة

التمتعإلىوانصهراف!كمالمصرلينت!سلنتيجةفىجنبيةالعناصهرازدادت

لجألذلك.لإمبراطوريةع!صدمنالالأولالنصففيالملوكحققهالذيبالرخاء

سبلأن"ماسبيرو"يؤكدذلكوقهالمرتزقةبخدماتلاستعانةإلىالملوك

الضهباطمراكزباستثناء!جانب،المرتزقةأمامفتحتقدوالتقدمالزقي

.أوالنوبيينالليبيينعلىحكراكانتالتي

أنهغيرهالحروبغنائممننصيبمقابلالمرتزقةهولاءتجنيدكانولقد

هؤلاءإقطاعإلىلجأواالمتأخرلن،فقدالرعامممةلدىالقتالروحوبفتور

العسكرية.بالخدمةلالتزاممقابلأرضإقطاعاتلاخانبالمرتزقة

لإقطاعيينطبقةنشأةأسبابمناقلبور..وكانبرديةتؤكدهالذييمروهو

الفزة.2تلكفيهؤلاءبهقامالذيالدورأهميةذلكويوضحالحربيين

الليبيينجيشهزمأنوبعد،الثالثرمهـميسأنا!أحداثنصوصوتفيد

م!سمليبيا5202الثانيةالمرةوفيليبيا.0004يولىالمرةفيأسرالمتحالفين

هؤلاءمعاملةعنالثالثرمهميسلسانعلىجاءولقد.وطفلامرأة007

علىبالنار)علامةووسمتب!س!،قلاممطفطرؤساءهماعتقلتالقدا:!سى

وعاملتباس!كعبيدالقلاعلتلكوهبتهمالذينورؤساءهمقاد!كمالكلتف(

..!3المعاملةبنفسوأطفال!كمنساءهم

الخاصة،الملكلخدمةوآخرلنالمعابد،لخدمةقدموامناالأسرىبينومن

فكان،القيادةمنا!هبإلى*جانبهؤلاءبعضالثالدطرمسيسرفعوقد

)-ول.ل!.ولكم!س!!ه"،ول)3+5)ع!ح!سأ)*لاع!"!3!ح!لاط!3"شاسأ"هولاس!*+حطول133"!لا*

لأل!3ول"ل!7اع!ل!3س!لكمأع!3لم!!3حلأحمالم!ه5عع!!.":3هامأاطم!ل!ل!*ول+حل!+ل!مم!.ح798.1

2-".ه.ع!لأوللال!!يس!ك!!3الال!*سأام!+553"ألال!3+ول*ها.6لألى.!.ول*930.

ة!!ك!هط.43.5391!

3-ال!يلأا!اطأح5!!3"اطمه4،لأح4!حهمء،لأ!!!،لهكلا"+ء.ح.ه:ه-08.77
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الأجانبهؤلاءبعضإنبلالمصربين،منغيرهمجانبإلىقرارتهل!صميعلن

وكان،الفرعونتاثيرله!ايكونأنواستطاعواالملكيالقصرفيعملواقد

انضمواوأخرونالحرلم.مؤامرةقضيةفيا!لحكمةهيئةضمنأحده!ا

الدلتاغربهاجمواالذينالماثصواشنقلولقد.المصريالجيشفيكمرتزقة

نواحمطفيأيضانجده!اث!اوغيرهما،دم!كور،سايسمثلالدلتاشرقمدنإلى

."أبيدوسعنغيربعمد،هيراقديوبوليسوحوالطالفيوم

جماعاتأوفرادىدخلوا،الليبيينمنأخىأعدادتوافدنمشبعدلالكننا

.الواحاتمثلإلهمالأماكنأقربفيواستقروا

ولاوغامضةنادرة02،!سرةأواخرفيالمشواشعنتحدثنااليوالوثائق

معاندمجواأ!ك!اتبينبلمصر،أعداءكانوابأ!كمفكرةعموم!يافيتعطينا

عشرالحاديرمسيسع!كدفنىمجبرلن.أوطواعيةوتمصرواالمصهريالشعب

تحصلأنهيذكرطيبةغرب)مخمرة(حانةلصاحبنصا.ماير"برديةوفي

قومع!كم.سلحتبادلأجرىأنهويعتقدالمشواش؟منالفضةمننصهيبع!

الأهالطيأمرجيشقائدمنأمرعنعبارةهونصيخبرناتقرلباءالفترةنفس

وتفميم.الحالفييمونوهمأنبالخبزءا!لشواشتزويدع!تعودواالذين

منولدينا.بنصيبيساهمونأوالجيشفيالقيزودونكانوايلأهالطأنذلك

إلىبرسالةالوزيربعثفقدأيضاةالدلتافيا!لاثموالشوجوديؤكدمااال!خبار

في!ط.طس!.أع"بوأحبط"مدينةفيالمرابطة2"المجاي"اشرطةإرسالفىمبعوثه

ومدىالمشواشتصهرفاتمنلاطمئنانبعدالايرجعبألاأمرهكماالدلتاه

ا!لدينة.3عىبعدهم

مصر،كلفيتقرلبامتواجدينكانواالليبيينبأنالقولإلىنخلصوبالتاله

الثالث،رمسيصفعاوضعهمالذكر،والتيالهمابقةا!لدنفىفقطوليس

ا-يلا،سهي!،ه!.اح+.ع:كهـ7.

كشرطة3.18ممرةمنابتداءاصتخدموانولية.ثيملةمناكرادهـز!ول.مدينةإدنصهة3،ر!ول:المجاي-2

العمردن.مخمالخصوصوع!الحرليأصرىمعهمادخلئموالح!رد.الصحراءنجوب

5!-+طللا!3،م!أ!!+ل!نلنهة!نع!!5مه!........--...................قي:فلكراجع

3-،،ء!ح.ءه.+ح!.961
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الجو3فطال!صمهطبيعيةبصورةالمصرفيمعويتعاملونيعيشونكانواوأ!صم

لحياز!كمخطراأشدكانوالك!صم،الضياععامفطالمصرفيمثلمثلهم

فيترجعللماثماكل!اثار!كمالليبيإنتمردعنا!ولىولإشاراتاالأسلحةء

التاسع.رمسيصالفرعونعهدالىتاريخها

العاموبتار!.الملوكمقابرعماليومياتوهط"تورين"،برديةفيوجدفقد

علىالصحراء،بدونزلمحدد،تار!فيأنه6إسمهفقدملكحكل!االعاشرمن

هذامنيومينوبعد،متتاليةمراتأريع(طيبة)جنوب3!ءول"سمن"مدينة

اكثرآخركانواتدوينوفيالعمالأنونلاحظ.طيبةغربالليبيوننزلالتار!

منخوفاأيامخمسةالعمالاتغيب:النصفيفجاء،المعتدينتمييزفيدقة

ما.ملكحكمعشرمنالخامسبالعاممؤرخاالجزءذلكوكانالمشواش"،

الذيالوحيد،لأنهالتاسعرمسيسهوالملكهذاأن"سارفط"يعتقدوبالتالط

عشرسنوات.أأكثرمنالفترةتلكفيحكم

زملاثه-منكبيرجمعمع+س!"5"ف!أ."يختلفالمصرلات.كتشنعالمأنغير

سنةستينجاءمصرأحوالفيالليبيينبتدخلقالواسارئ-الذينوم!كم

التاسعرمسميسحك!االعاشرمنالعامفيأيالثالثرممميسهزمه!اأنبعد

لأء+حشأ.سارفيذلكإلىأشاركما

مصرفيوالمثصاكلللقلاقلإثار!كموبدايةالليبييمانتمردأناكتممن"ويعتقد

هزلمتهمبعدفقطعشرسنةسبعةالليبيونتحركحيثجدا،مبكراكان

:مؤرخنصوردإذ(حكمهمن28السنةفي)أكطالثالثرمسيسيدعلى

الشرطةقادةوالعشرلن،الرابعاليومالشتاء،فصلمنالثافط"بالش!صر

كانوالعثمرلنءالخامساليوموفيالعدو.نزللقدوقالوا،جاؤوا"الماجاي"

".2أنفس!كمعنللدفاعينتظرونالملكيالقبرعمال

-ا.617.ء؟أء.!ه

2-!اولف!اء،!ط،،،اءكهل!ا،ع33ء4ل!58ء-اأول!33ءء4ححع!53دح،)+،)ء*ل!ءعاه،ث!ه!.ءث!.3.!،

،+هح6.3سال!ف!7،+!اء!9لاح:ل!ة+هح*ح!5891،!.)77
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ع!دفيذلكبعدالعمليةتكررتوقدهالليبيونهملاعداءفهؤلاءوبالتالط

فيوذلكلأجانبمنخوفاالعمالتوقف،اذالسادسرمهميسالفرعون

حكمه.منالأولالسنة

تمردوقتتقديرفيأخطأواوآخرن...سارئ".زميلهبأنكتاثمنويعتقد

لكن،للمصرفيإشارةوهطأأ،،ولرمثكلمةفيهجاءالنصلأن6الليبيإن

هذهاستخدممرنبتاحأنلهتبينالقديمةالنصوصإلىكتثمنبرجو3

للاشارةاستخدم!كاالثائرممصيسوكذلكأيضاهالليبيينإلىللاشارةالكلمة

الثالثرمسيسبع!كديالمؤرخينالنصينهذينفيأ!كايعتقدللحيثيين.ل!كذا

الوحيدوناالماجانبهملأ!كم،2الليبيونهم!كاالمقصودفإنوالسادس

أيضا."يويوت"الرأيفيويشاطرهمصر.أرضعلىالمتوافدون

منالثالثالعامف!6ذلكبعدالعمالعلىالليبييناعتداءاتوتواصهلت

فصهلمنالثالث)الش!صرش!كركامللمدةالعمالالعاشرتوقفرمسيسحكم

من24و21-18-12-11-69-اليومالتاليةالتوار!ووجدتالشتاء(

المذكور.الث!هر

الشواتفيتحركواقدالليبيونيكونأنأبدانستبعدلاأنناوالحقيقة

مصرأحوالتدهورمنعلمناهمامع،الثالثرمسيصحك!امن!خيرة

رمسيسانتصار؟نإذاأنهكلهذلكإلىونضيفالذكر.السابقةالداخلية

الليبيينمشكلةيحللمفإنهالمصرلة،الماثمكلةحلقدالليبيإنعلىالثالث

..الطعامالبحرفقاسم!صمشعوبسواحل!كمعلىتدفقتإذ

توغلا!كمعاودواماسرعانإذ،للمأزقمخرجعنالبحثعلركمكانوبالتالط

ا!لصرلة.3ا!ماراضيداخل

الغربيةمصرحدودحراسةفيالتحكمصعوبةدخول!ك!ام!صمةس!صلولقد

سلميا،جاءالمرةهذهتوغل!كمأنإلىبالاضافة6قاحلةصهحراءعنعبارةوهط

!،أى!صا!.هـ17

7اهلا!3-2.ح-!ه!+)ح!55-

ر--.ول!،ءاف!).!ه!+أحع917
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أود6كمرحلةالواحاتفيفاستقرواوأفراد،جماعاتشكلفيالدخولأي

جميعاوأهم!صا6النيلبواديالواحاتهذهتربطالتيالطرقعبرواوم!كا

كماالجبانةعمالصفوففيالرعبفأثاروا"طيبةتصلاليالطرلقكانت

سابقا.ذلكإلىأشرنا

الليبيونأثارهاالتيالمشاكلبأننفترضأنيمكن،النقطةهذهمنوانطلاقا

حينفيالجدد.القادمينهؤلاءطرفمنكانتالعاثصرلن،يلأسرةأواخرفي

قاد!كمامتلكحيثالدلتاشرقاستقرواقدالمرتزقةالليبيإنأننجد

وعبيدا.ضياعا

إلىوصهللماالثالثرمسيسبهقامشيءأولأنلناتبينالأحوالوشواهد

موظنىطبقة:طبقاتعدةإلىالمجتمعفقسم!دارة،إصهلاحهوالحكم

يتكونو6والعرباتالمشاةويشمل(،الجيشالمقاطعات)حكامالأمراءالقصره

أعدادأنذلكبعدونعلم.المزارعونوأخيراوالق!كولأ)الاثصردنالليبيينمن

مقابلفيلكنهمصهر،علىالبحرشعوبهجومبعدتراجعتقدال!شردن

الليبين.المشواشأعدادتزايدتذلك

تسلقتالمحاربينطبقةإنبلكثيرا،يتغيرل!االتقسيمهذاأنونعتقد

:طبقاتسبعبمصركانبأنهنتبينهيرودوتفعن!جتماممط؟الهرمطبقات

والتجارالخنازيرورعاةالبقر،ورعاةالمحاربإن،وطبقةالك!كنةطبقة

أ.والملاحينوالمترجمين

تخصصينفيوالمحاربون6حرف!كاعنناتجةالطبقاتهذهأسماءأنويبدو

أصهلمنوالكلاسيردسا"هرموتوبيس"والثافطاكلاسيرسى"يمصىأحدهما

"ال!رموتوبيص"أماا!لشاةإلىأيضاوتترجم،الأبديالقويالرجلوتعنيقبملى

بالعرلات.2آخرونويترجم!كا6الفرسانبمعنىقديممصريأصهلمنفى

ا-ه!ولأ!ح!+*حمماه1.3)631.0،حمعما!.

ص.992.،خفاجةصقرمحمدترجمةمصهر.عنيتحدثميرودوت!ميروثوت-2
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بالقوةدومايتصفونفالمشاةتماما،مختلفينغيرالترجمتينأنوالحقيقة

لامبراطوريةع!كدفيالمصري.والجيشالعرباتتجر،ويلأحصنةالعاليةالبدنية

وقتنافيبالمدرعاتنثمبه!صاأنيمكنلأخيرة،وهذهوالعرباتالمثماةياثصملكان

أالحالط.

عددأما.أقصاهيبلغعندماألف016الىيصل"الكللاسرسى"عددوكان

السلاحينأفراديحزفألفا.ولا025أقصىكحديصل"الهرموتوبيس"فكلان

جد..عنأبامتوارثةوهطغيرالجنديةأخرىم!سنة

امتيازاتيمتحونالك!صانهعداماالمصرلإنهبينمنوحدهمالمحاربونوكان

ومن.الضرائبمنمعفاة،الزراعية!راضيمنأرورا12علىالحصولمها

2والواحد،للفردالقمحمنأمنانخمممةعلىالحصولأيضا،امتيازا!سم

!خيرةلإمتيازاتوهذهالنبيذ.منأقداح4والبقرياللح!امنأمنان

واحدةمرةوهوالملكىالحرسفيللإنضمامالدوريصلهملماعل!صايحصلون

2فقط.

لاهذالكن؟الليبيونوم!صمالمرتزقةعلهاتحصلقد!متيازاتهذهوكل

المصريالشعبمهاوتأذىبمصر،حلتالتي!قتصاديةلإزمةبأنيعني

علىالحكومةعجزتوالذينالبمصطاءالجنودإلىلظاهاتصللم،القديم

أهلونهببمملبذلكيعوضواأنطبيعيافكانءبانتظاممرتبا!صمتوفير

الداخلي.لافناضطرابأسبابمنسبباهذاوكان6البلاد

عشرالحاديرمهميسالملكنانبخروجبخبرالنصوصلنااحتفظتولقد

مخربامصر،منالشمالطالجزءحتىجيشهقادالذكط3ا"بلنحصياكوشفي

مصرمقاطعاتمناكينوبوليت"17المقاطعةعاصمة"حارادي"بلدة

103مصهرءص.عنيتحدثميروثوت2-

."امنحتب.المهمىرع3كبرطمونلل!هنتصدىالذيهونفممه3-
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فيمعممكلرة؟نتالتيالمتزايدةالليبيةلإسراتقواتضدالوسصلى

.101اهيراقليوبوليس0

على!عتداءإلىالمدنيونالليبيوناتجهالذيالوقتفيبأنهذلكوتفسير

بينكبيربنفوذتمتعواالمرتزقةمنالليبيينقادةفإنالفمعب،أفراد

لمحاولةمصرضعففرصهةواغتنموامقاطعا!كم،فيوتحصنواجاليا!كم،

.والعصيانالتمرد

الدينيةالمملطاتأيد!كمبينقاد!ساجمعليبيةجالياتظ!كرتأنذلكمن

نواحمطفابأهناسيااستقرتالتيتلكجميعاأقواهاوكانت6والع!مكرلة

..الفيوم

والعشرلنالحاديةي!سرةفيالسلطةازدواجيةب:

ثم،مق8501حوالطالرعاممصةأسرةبان!صاءالداخليةوحد!كامصرفقدت

اال!سرةفي"مينا"يدعلىتوحدأنقبل!نقساممن!ولىحال!ساإلىانتقلت

:!ولط!منفصلتينعاصهـمتينطرفمنتتكممصرفأص!بحت!ول.

-آمونكهانأقام!كا)دينية(ثيوقراطيةوتحكمهاالقبلىالوجه،عاصمةطيبة

الوجهعاصهمة.اتانيس"فكانتالثانيةالعاصهمةحربحور-أماخلفاءرع

السفلىمصرمنكلعلىنفوذهابسطتحكومةقامتحيث6البحري

والوسصلى.

كل!كاادعتواحد،آنفيحاكمةبيوتاتثلاثقياميفترضمنهناكأنغير

ش!كرةنالاالذكر،الساب!البيتينأن"بروش"فيعتقد.الحكمفيالشرعية

خلفاءفيتمثلوقدمصر؟بحكم!حقوهوالثالثالبيتحسابعلى

فيفاثملواولكركم،طيبةفيالك!كنةنافسواالذينع!شر،الحاديرمسيس

)الخارجة(.الكبرىالواحةفيالمنفإلىيلجوونجعل!صممماال!كدف،تحقيق

فتزوج،العراقنمطا!شوري!محمصاهرةصلاتربطإلىهؤلاءلجأولقد

لهالأشوريينمساعدةبذلكوأرادهأشوريةبأميرةعشرالسادسرمسيس

ا-5.*54ه!!7م!4ا!-055س!أ،.،".رك!-53لاهولء،055حا".،".53.
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لهوا!لوالينأتباعهمعالكبرىالواحةإلىفنفي،العرشفىحقهلاسترجاع

أ.شخصألف155حوالطوكانوا

الك!كانمنكلبينالنفوذواقتسامالفوضىأنأعتقدذلك،ع!وبناء

تانيسوتمردالئلاث.المالكةالبيوتتزامنث!أج!كة.منالمرتزقةوالجنود

!لقابمنالكثيرواغتصابعفصرالحاديرمسيسسلطةع!وطيبة

يزاللاالذيالجدلتأججفيالسببهو،أخرىجهةءمنوفاتهقبلالملكية

والعشرلن.الحاديةلاشرةلعصرواحدتار!تحديدحول!نلحدقاثما

يعترفولمفقط،تانيسفيالمالكةبالأسرةاعزفالذي""مانيتونعنفنقلا

ملوكسبعةحكمكمجمو3عاما013أع!لىفقدهطيبةفيالك!كانبحك!أ

تانيس.عاصهم!كممصرمنحكموا

الملوكأولئكحكملمجمو!المحدثإنالمؤرخينبينالغالبالرأييفزضبينما

أصهحا!كايفزضمنلازاءومنم(،ق-8701459بينفيما)أيسنة142

سنة144مجمو3ثالثرأيم(،وق459لغاية9601بين)أيفقطسنة124

ق.م(.2ا-980459)بين

محلسنةعشرلاحدىفترةأنهوالتوار!في!ختلافهذاوتفسير

الثالث،لانتقالطالعصرأيالعصرلهذام!كدتالتيالفترةهط!ختلاف

يأ."الولادات"تجديدعصررعه-امونك!كنةاعتبرهبمابداي!كافكانت

الحادي"رمسيصمنكلخلالها-الفعليةالمملطةاقتمصمحيث،النهضة

طيبة.في"حرلحور"-رعآمونوكاهنهتانيسفيو"سمندس"عشر"

طيبةفيالثيوقراطية-العكومة

طيلةالقديمالمصريالمجتمعحياةطبعتالتيالهصماتأهممنيعتبرالدين

مقولةإلىا.برستدا.المصرلاتبعال!اأدىذلكهذاأنحتى6الفرعوفيالحكم

هذاوفيالمصرلات.علمنصفتكونالمصرلةالديانةأنمفادهامياث!كورة

)-011!؟ء!ل!.لأ،لاس!+أ+ه،5همح4!4+لا!ء"اك!"ه4+ه.3+34+431ءا،ء+اه،لعلا،لا!!لأ؟!+!+*لأ؟+ه

3+!لأح.ه!آ+ط+:9761-!!:491-391
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متميزةفئةكانواالك!كانوأن6متديناشعباكانالمصهريالشعبأنإلىإشارة

فالطبيب،اليوميةالحياةأموركلفيتتدخلتكاد)!جتماس(ال!صرمقمةفي

شؤونفيحتىآمونك!صانتدخلإذ،الكهنةمنكل!سمكانواوالمعلموا!ل!سندس

ا!سرةأواخرفيحدتهزادتقدالتدخلهذاإنبلالمصرلة،لإمبراطورية

سالفا.ذلكإلىأشرناكماالعشردن

الذكط6رع-آموناستلهـكامطرلقعنالقوميحكمكانطيبةفيالأكبروالكاهن

إلىحرلحور""وبوصولالشخصهية.االأمورأدقفيحتىشيء،كلفييتدخل

بينيفصلالذيالقاضيهورع-آمون!لهأصهبح6المفصبهذا

ذلكوكلالمقابر.لصوصويعاقبالهمياسيينالمتمردينوين!،المتخاصمين

مسؤولياتفيآمونكبارك!شةوبماثماركة.رأسهالتمثال!صزأنبمجردكان

الدين.باس!االناسعقولع!السيطرةتمتالدولة

التيالك!كانةمراتبمختلففيتنقلقدا.حريحور"يكونأن"جاردنر"ويشك

فيضابطاأصلاكانبأنهيفترضولذلك!كبر.الكاهنبمنصبتنت!

العليامصر!كبرلجيش"القاثدلقباستخدمالأساسهذاوعلىهالجيش

501بعدمنوحفيدهإبنهاستخدمهثموالسف!"،

المدعوكوشفيالملكابنشاركقدهذا"حرلحور"بأنسابقاأشرناولقد

لاشبقالكاهنف!كاتمصببالتيالثصعبيةوالثورةالفتنةنارلإطفاء"بانحصي"

عشر.التاديرمسيصعرشعلىللاستيلاء"امحتب..

الذينالليبيينالمرتزقةقادةمنحرلحوربأنيعتقد"يويوت"جونأنإلا

.2ليبيةأسماءيحملونأبنائهمنكثيراأنذلكفيودليلههطيبةفياستقروا

طرفمننفياأوتاكيدايجدلمالذكطصاحبهرأيمجرديبضذلكلكن

الكاهنحريحورةبأنيىمنا!لؤرخينمنهنالككانوانهالمصرياتعلماء

نأغيرالممابق.الكاهنأرملةتونجبعدماهذا،منصبهإلىوصهلقداالاكبر،

3.33-رو2ص.صجالهـمابقالمرجعجاردنرةالن-ا
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فيمالأساسيالدورل!صاكان6القولةشخصيتهبأنتثبتالتاريخيةالاثمواهد

مصرفيقامتالتيالثورةوليدحرلحوركانلقدونفوذ.سلطانمنوصهله

االمامروانتىوالنظامال!كدوءإل!كافأعاد6تاريخ!يامنالمضطربةالفترةتلكفي

إسماظلتال!صضةهذهأنإلاال!كضة؟عصروبدألإفور.مقاليدبتوليه

أبدا.الشمالتخصولمالواقعأرضع!تتجسدلمفقط

رع،-آمونكهانةتوليهمناالماولىالسنواتفيأيديهحرلحور"بينجمعولقد

كان6للجيوش!علىالقائدوظيفةإلىفبالاضافة،الدولةفيالوظائفكل

لقباستخدمكماوزيرا.أيضاوكانوالممودان(كوش)النوبةفيللملكنائبا

للفراعنة.تقليداخرطوشفيآمونككاهنووظيفتهاسمهووضعآمونابن

هناكإنبلملكءشبهأصهبح،الوظائفهذهعلىحرلحوروباستيلاء

يعشفلم6السنفيطاعناحينئذوكان.العرشتولىقدحرلحوربأنإجماعا

تانيسفيحاشيتهجفاءمنلقيهلماإليهلجأالذي12رمسيسبعدكثيرا

.أعليهالبعضوتمرد

نأكماعنخ"هاباي0لولدهللجيشالعلياالقيادةعنحرلحورتنازللقد

ملك.أبناء3صمبأأولادهأسماءتذكرالنصوص

عملوانماملكا،نفسهتوجقديكونأنحرلحورعلىينفيأن"جاردنر"غير

فيالدولةقوىكلبتوحيدوذلكال!كدف.هذابلو3أجلمنواج!كد

وك!كنوتية.إدارية،قضائية،حربيةألقابوهطسلالتهإلىسلم!كا،ث!اشخصه

ومؤرخينبالكرنكمنقوشينمنظرونصبوجودذلكعلى"جاردنر"ويستدل

ولقدعشر،الحاديرمسيسعهدفي"الولاءات"لتجديدالسابعبالعام

)رممميصالملكيمينإلىالمروحةا..وحاملا:مفادهنصالنقشهذاصهحب

قائد6لال!سةملكرعلاكبرلآمونالكاهن6كوشفيالملكابنعشراالحادي

..211عنخبايالجيث!

-وله،ه+!!74فهول.3!.00"،،11351.يضا:.......وأ426.ص.السابقالمرجحبرستد..!ج-ا

ر.33ص.الفراعنةمصرجاردنر،الن2-
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منتمكنأنبعدإذفذة.لضخصيةكان"حرلحور"يفسربأنإنمالأمروهذا

مىمابطرلقةتمكنهالفرعونمنبأمر"إمحتب"السابقالكاهنإجلاء

اعتمدولقد!يبة.فيالمميدهوأصهبحطرلقه،ومن"بانحمصيا.القائدإبعاد

ثراءمنهللدولةالرس!!لهرع،-أمونمقرطيبةلمدينةتخلفماع!

فأصهبح؟بالذهبالغنيكوشإقليمع!واشرافدينيةوسيادةموروث

.الشمالفيالشريالفرعونعنبعيدا6لمصرالقبل!للوجهالفعل!الحاكم

مصر،فيالشائعتقليدإلىفلجأ،حكمهبشينالتأر!علىيجرؤلملكنه

بعصرعليهاصطاحأوكما"الولادات..تجديدعصرسماهبدايةإعلانوهو

يوازيحردحور(الملكحك!ا)أيال!كضةعصرمنلاولىوالسنة.النهضة

عشر.الحاديرمسيسحكممنأ9السنة

كانتبأ!كاالهضة،عصرمن!ولىالهمبعالشواتتفسيريمكنلذلك

عاثمر)الفرعونالحاديرمسيستوفيفلما6مستقلداخل!حكمبمثابة

لمالذيحرلحور،منأقوىهومن"تانيصا"العاصمةفيكان(الشرس

لخليفته.توريثهأوعرشهإعلانمنيتمكن

"كاهنمنصبؤحرلحورخلفال!صضة،عصرمنالسابعةالمشةف!

عاثمرالحادكطرمسيسخلففقدتانيسفيأماعنخ"،ا.بايولدهرع"-آمون

بزواجهالفراعنةعرشوراثةفيالشرعيةنالوقداسمندسا..0المدعووزيره

السفلىمصرأييرضينحاكمأصبحوبذلكالرعامممة،أسرةمنأميرةمن

فينصذلكع!ويشهدظاهرلاولوطيبةعلىسلطانهفبسطوالعليا،

الثالثتحوتمسمعبدأصلحقداالأرضينحاكمأنمفادها،الجبلينمحجرة

.أطيبةفي

بقوةسلفاتنبأإذ6ثاقبةرؤيةصاحبكانحرلحورأنسبقمماويظ!كر

وثق!ياثممعه،و!داقةودعلاقاتربطإلىسىلذلكتانيص،فيخصمه

ا-!.ف،5+ه!!84ل!"055ءا،.2150.-
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يغدرلالكىمنه،تخطيطاهذاكانوربماا"سمندس"،أختمنبزواجه

.أطيبةعنويبعده!ابعدهمنبذريتهتانيسحاكم

منصبهفيعنخ""بايحريحورابن01"سمندسالفرعونأبقىلقد6وفعلا

منالمزلدطلبعلىالأخيرهذايجرؤول!ا6رع-أمونلالهاكبرككاهن

الك!كنوقط.بالمنصبواكتفىوالنفوذالسلطان

الشخصية6قويوكاننج!ا"اا!بايولدهمنصبهفيتبعهعنخ"ه"باكطتوفيولما

نفسهيتوجلم!انلمصر.القملىالوجهفيالنفوذمنمزبدعلىفاستحوذ

تزوجحيثالثممالهفيالمالكالبيتمصاهرةإلىمجددالجأفقدملكا،

السلطةمنمزلدعنبحثا!ابسوسنسا!المدعوللأسرةالثافيالفرعونبابنة

لشرعية.وا

حرلحور،جدهملكنجما."باي!كبرالكاهناسترجع!خيرهذاوبوفاة

حقهذلكفيمممتخدماوالعليا(السفلى)مصريلأرضنعلىملكاوأصهبح

"بسوسنس"الفرعونوالدهاوأنخاصهة،الملكية!ميرةمنبزواجهال!شرس

ذكورا.يخلفلم

جدهبهقامالذيالدوربنفسقاما!نج!ا!.بايأناال!حوالشواهدوتدل

عن"منخبرعا!لولدهتنازلملكلانجم""باكطأصبحفلماقبل.منحرلحور

-رع.اكبرلآمونككاهنوظيفته

له6عاصهمةتانيسمنمتخذاسنة،أربعينحوالطنجم""باي-حكملقد

تاكيدااكدالذيله،المعاصهرينأمونك!كانبينمنالوحهد"جاردنر"ويعتبره

الوثائقفانذلكومحلقبا،لنفسهفانتحلفرعونايعتبرأنفطحقهقاطعا

الذيلاطار2)وهو.خرطوشبغير!حيانأغلبفيتسجلهإسمهتحملالتي

الثصرس(.الفرعونالسمفيهيكتب

934.ص.السابقالمرجعجاردنر،ألن-2
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فينجمباي!كاقامالتي!صلاحاتعلىياثص!كدلاثاربمالنااحتفظتلقد

بالمومياتلحقمالاصلاحخاصةعنايةوجهكماهابو.ومدينةالكرنكمعابد

يسرةأيامأواخرمنذبأنهسلفا،أشرناولقد.وعبث!كشيممنالملكية

مقابرأفرغواانوبعد6المقابرمحتويات!كبإلىاللصهوصلجأالعنمرلن،

مما6بأجههصام!صمونكلواالمؤلهينالفراعنةمقابر!كبوامحتويا!كا،منالنبلاء

فيووضع!صاتكفينهاوإعادةتصليحهاإلىنجم"اباي0الفرعونتدخلاستدس

.جديدةتوابيت

الحاديةشرة)الفترةهذهتار!دراسةفيكثيراالعمليةهذهأفادتولقد

يأمرهذه،الملوكدفنتجديدبعمليةيقومكاهنأوملككللأنوالعممرلن(6

.أالتوابيتأواللفائفعلىنصوصبكتابة

ماساهارتا6ولدهنج!ا""بايبعد،بطيبة-رجآمونك!كانةرأسعلىوتوالى

يفسروقد،القليل!عنهنعرفلالكلننا6الأكبرللجيوشالقائدلقبوأخذ

بعد"منحبرع"أخوهخلفهث!االبلاد.شؤونفيهامبدوريق!ال!ابأنههذا

ذلك..

فأمره،وقلاقلفوضىعرفتقدطيبةبأنأيضاالأحوالشواهدوتاثيم

!لهمنفطلب6!وضاعو!صدئةطيبةإلىبالسيرنج!ا""بايالملكوالده

ولا)الخارجة(.الكبرىالواحةفيالمنفيينعلىبالعفولهي!صمحأنرع-آمون

فرواالذينوهمللرعامسة،الموالينه!اهؤلاءيكونبأن"بروش"يستبعد

.2تانيسملوكآمونك!صانطغيانمع

تانيس.فيالفرعونوالدهوفاةلغايةأمونكهانةرأسعلى"منخبرع"وب!

،خرطوشداخلإسمهوكتبالف!عولية!لقاببعضلنفسهانتحلوقد

يدس،العرشمنهاغتصبآف.لشخصيلأنمصهرعرشيعتلل!الكنه

.11أمنموبة!ا

.714ص8ج-القديمةمصرحس،صليم-ا
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يشيروهذابمسوسن،الممابقللفرعونشرعياوريثافيهيىا.برستدا.غ!لرأن

عرشفيالطامعوناستعانوكيفمصهر،بهمنيتالذكط!ستقرارعدمإد

الشرعية.إلى!ستناداكثرمنثرا!مموع!هلهمالموالينعددمصرع!

لمالذيسمندس"01ولدها"منخبررع"هبعدعل!كاتوالىفقد6آمونك!كانةأما

"بسوسنسا".ولدهثمالثافما"نجم"با!أخوهخلفهحيثطوبلاءيعثى

منكلاعاصربحيث،الزمنمنردحامنصهبهفطا!خيرهذاب!وقد

تانيس.فيالثاقوبسوسسيامونالفرعونيين

مقرلالهالتليد،مدينهمماضيعلىطيبةحكمفيآمونك!صاناعتمدلقد

صهي!كمفاستخدموالهمالناسولاءمنواستفادوالال!سة،أبرع،-آمون

وملوكالعليا،مصرفيالمصلطانأصثحاببذلكفكانواءالطائلةآمونوثروة

الفراعنةهمكانواتانيسملوكلكنالدلتا.فيوالنفوذالقوةأصحابتانيس

لآإذاأحياناالبلاديحك!الاكبركانالكاهنوأنكلها.البلادفيالحقيقيين

مناكبركاهنايولطوحينئذنج!ا،بايمعحدثمثلمابالوراثةالعرشاليه

إسقاطوراءكانالذيهوالسصببهذاأنويحتملهذا،منصبهفينممله

فقط.تانيسبملوكواكتفمصر،ملوكقائمةمنطيبةحكاما"ا.مانيتون

تانيسفيالمدنية-الحكومة

رمسيسوفاةبعد،تانيسمنحكم!صاوالع!ثصرونالحاديةلاشرةبدأت

ولقد(4طيبةفيحرلحورإلىعشرالثافيرمهميسلجأحينعشرفيالحادي

هذهرأس.سمندسلأنمصر،فيالشرعيةالحاكمةاال!سرةمانيتوناعتبرها

الفرعونابنة"نجمت"موتالأميرةالشرعيةبالوريثةتزوجقدالأسركل

عشر.الحاديرمسيص

"مانيتونفملوك!صا،وتتابعلأسرةعصرهذهتأر!حولقائماالجدليزالولا

اكتثمفتالتي!ثارأنغيرملوكهسبعةحكلمهقدالبيتهذاأنيقولمثلا

بسوسنسأخرملوك!صاأنويعتقدم!م،خمسةسوىتظهرل!الانحتى

المدةحولالجدلأما"ابسوسنس".المدعوآمونآخركهانهونفسهالثاني
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الشخصيتيناغتصابفمرجعه!سرة،هذهملوكحكم!صاالتيالزمنية

وكان.الفرعونوفاةقبلالملكيةللألقابوحريتور،سمندسالنافذتين

المصياسيموالملحقالاثممالوزيرمنصبيشغل21لإشرةرأسسمندس

عشر،الحاديرمسيصشعربضعفولما.أتانيسفيسكناهمقروكانلآسياه

عرشتولىث!اهالوظائفأهمعلىواستحوذلالقابمنالكثيراغتصب

حكمطالولقد.الفرعونهوأصهبحالملكيةبالأميرةتزوجولماءتانيس

وحكمسنةهوعاثمرلنستةنحوعشرالحاديرمسيسوفاةبعدسمندس

طيبةعلىوصايتهفرضالذيالوحيد"التانيصي"الملكويعتبر.موحدةالبلاد

بثلاثةبعثالفرعونهذاأنومفادهالجبليننصم!كا4ذلكع!آثاراوترك

.(18"ا)ا!سرةالثالث"تحوتمسشيدهالذكطبهويعمدةلاصلاحعاملآلاف

تانيسفرعوناهتمامع!صرلحاإعلاناطيبةأمورفيالتدخلهذاويعتبر

.2لملكهكامتدادبطيبة

علماءاختلفملوكستةسمندسالملكبعدتانيسعرشع!تتابعلقد

بعضه!كم.ويعتبر"بمموسنس"حكمفيحتىتثهمككوابلترتي!كم؟فيالمصرلات

ولأولادهالهنقلتالتي"نجمت"موتالملكيةلأميرةمن"سمندس"أولاداكبر

كانهذا،فبسونصولذلك.الشرعيةواكهمبتهمصرحكمحقبعدهمن

التيلاثاركثرةإلىالكبيرةشهرتهوترجع.الرعامسةوورلثالشريالملك

الكاهنمصرعرشعلىخلفه،وبوفاتهوطويلمشقرحك!اعلىتممهد

ابنةزوجتهعلىذلكفيمعتمداحرلحورهحفيدنج!ا""بايلآمون!بر

بسوسنص.الملك

أنغير،للعرشوراثتهفيالشرممطالحقع!تحصل.المصرلةللتقاليدوطبقا

نأخاصهةه!ياممنيوممصرفييحكملمنجم"بأن"باييرىمنهناك

أمنموبة.3بالملكبسوسنص""حكمتصلمانيتونقائمة

538.صالممابقالمرجعحسن.سليم-ا

د62صالممابق+المرجعالعزلزصهالح.عبد3-
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جاءإذمصر،حكمفيآمونك!سانحقأسقطمانيتونأنذلكمرجعوربما

"نفرخرس"الملكوهو"و"أمنموبة".بسوسنس"توسطملكإسمقائمتهفي

الوريثهوأنهدريوتون"ويعتقد!ثار.علىيؤكدهمايوجدل!االذي

نأذلكالحك!ا،فيحقهيمارسلمأنهالظاهرلكنلبسوسنس؟الشرس

سنتين"بسوسنس"سلفهشاركقددائما""مانيتونقائمة"أمنموبةاحممب

،ومردمانيتونقائمةفطواضح.و!رتباكسنواتتسعمدةبالحكماستقلثم

حيث،الحاكمةالأسرةسلالةداخلالعرشانتقالفي!ستقرارهوعدمذلك

هوتعقيدا!موريزلدوما.عديدةأحيانفيالعرشاغتصابحالاتحدثت

انفردثمسنواتثلاثأمنموبة."01معاشتركالذياسوخور"01الملكاسمذكر

يحسملموترددشك!خرموقعهوالملكهذاوحكم،سنواتستبالحكم

لأنحكمهفييشكونالمصرلاتعلماءمنفرلقكانف!ذا،المختصونفيه

وسوخور"ا011بانيعتقد"جاردنر"نجدبالمقابلف!نه!ثار،علىيردلمإسمه

منبأنهفيرى""ايويوتأما2.لاشرةامنوليس22لاشرةمنملكهوهذا

".أمنموبة01من،العرشاغتصهبوأنهالليبيينالماثمواشعائلة

وهوسنة91او7بينتتراوحفترةحك!املكهذا،أوسوخورخلفث!ا

فيوقعتوقد21،ي!سرةشخصياتأبرزمنيعدالذيسيامونالفرعون

ب!جراءتانيسفيالمنشآتوأقام،طيبةجبانةفيالسرقاتايهبرع!صده

ع!صدهوفيبمنف.معبداشيدو!احورس".كما"أمونمعبديفيالتوسعات

التوراةلنااحتفظتإذ؟اكثرديناميكيةخارجيةبسياسةمصرأيضا،أخذت

"داوود"ف!كاوحدالتىبالفترةحكمهتزامنوقد6أخبارهببعضولانجمل

*ميرفر!ثناءتلكوفيالفلسطمنيين.وبينبينهمعاركودارت،القبائل

آدوم،إمارةودمروالدهقتلالذيال!كودييوءابالقائدبطشىمنا.حدد..

فيوعاشزوجتهبأختوزوجهالمصىالفرعونطرفمنالزحابفوجد

نأ16،!ية91:لإصهحاح*ولالملوكسفرذكركتابأخرمقاموفا.بلاطه

-ر3.،ءولهلأه055أح."،ا64و334-ص،الصابقالمرجعجاردنر.الن-ا
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الكنعايينوقتلجازرأمدينةأحرقوأنهسليمانللملكابنتهزوجالفرعون

.2سليمانزوجةكم!كرلابنتهأهداهاث!ا

التليدهماضهامنلمصربعضهاأعادالذيالنشيطالفرعونهذاخلفولقد

21.!سرةخاتمةوهوالثافيبسوسنسالفرعون

تحقيقسبيلوفي،تانيسملوكأنهوسبقممااستخلاصههيمكنوما

فيف!كانفوذهمتزكيةأجلومن6طيبةفيالدينيةالسلطاتمعالوفاق

كفلولقدحرلحور.أحفادأمونلكباركهنة3صمبنازوجوا،نفسهالوقت

فيالدييالنفوذمننصيبممارسةالمصاهرات!كذهلبنا!سمتانيسملوك

"هلامونالمقدس"الحرملقبوأخذ،آمونلكاهماتم!كنكلورئاسة،طيبة

الوقتفيالمصاهرات!صذهوأولادهنأزواج!كنإلىالملوكبناتنقلتوان

بايفعلكماالملوكألقاباتخاذفيبعض!كماستغل!كاشرعيةحقوقانفسه

الاول.نجم

عصرفيالغنائ!اواقتممامالممصالمةسياسةأدتفلقدحال،أيةوعلى

الثنائيالحك!انظامعلىالإبقاءإلى.وطيبةتانيسفيالبيتينبين2!سرةا

هذالأنمجملها،في!نطوائيةوبالممياسةبالفتوراتسمتطويلةلفترة

منيخللمفاترااستقراراكانفقد6استقرارالمصروفروإن6العصر

.الحكامبينخصومات

لاهتمامفياستمراره!اغيرالداخلفيا!سرةهذهناثصاطمننعرفنكادولا

وسياسةالعصرروحعلىالدينطابعتغليبث!ا6رع-أمونلإلهبعمائر

ولاعظماءيكونوالمالتانيسيين،الملوكهؤلاءأنالثابتومنفيه.الحك!ا

نجموبايب!سوسمسعهدفيقليلعددباستثناءالضهخمة،للعماراتمحبين

3ممتلاءوالقلمصطمنيينهرممنداوودتمكنوقد.الكنعانيونيممكفاقلعتيناحصنوحررمجدوكانتلقد-ا

مصتقلة.جونبقيتحينقمجدوع!

2-ع!أ!!3،!!!!س!ل!+،أله!+ك!".3لال!.47،+ءفا)ء3أحدا35أ!ه!15ء3اح!هكه:3"،ولح،!لاس!34

س!حمم!لاهم493حا"ل!؟15كأ.ح!ث!!3ةلا،!؟ه7391.".631
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عمارةعنالبعدكلبعيدةأيضاهلإنجازاتهذهكانتوانوسيامون؟

الحديثة.الدولة

البلا).حالةوتق!كقرمصرحكمفيالثنائيةسببأنبرستدويعتقد

إلىاستعدادأيالقرنطيلةا!أسرةهذهملوكفها،يطهرل!أ،لاقتصادية

أ.والنشاطوالتقدمالرقي

أبنا!صاأيديع!وحدتهافعاتمزقتالتيمصرتار3منالفترةتلكف!

أغراض!صموتنميذمآر!مقضاءعلىيمصتعينونتانيسملوكوكانأنفمم!ص!ا،

البلاد،داخلفيأقدام!سموطدواقدكانواالذينلاخانبالمرتزقةبالجنود

نأالواضحومنالبلاد.إدارةشؤونفيوالتدخلالعلياالمناصبباحتلال

كانت2،الأسرةفراعنةآخرع!صدومنذمصرمقاطعاتع!السيطرة

فقدالمثمواش،الليبيينأيديبينكانتالفعليةالمملطةثنجداهضعيفة

آنذاكمصرفيالمتواجدة*قلياتكلع!سلط!صمالمشواشقادةفرض

ال!كيبة.مدينةفيقلعةوأقامواومنفوطيبةتانيسشؤونفيوتدخلوا

هذهجدوكانبوبممطة،فيليبيةعائلةشأنوعطمنمتا!ثناءهذهوفي

الرابعةالسلالةمنأحفادهأحدتمكنثرلارجلاالمدعو"بويوواوا"*سرة

المصربة.الملكيةالدماءعروقهافيتحملبامرأةيتزوجأنشيهمنقواسمه

الكلثيرقبرهع!وأوقف2أبيدوسفيدفنهوهو"نمرود"أبنائهأحدتوفيوعندما

.3الشعائرالدينيةبأداءالمكلفونالموظفوننهبهاا!رزاقمن

نأالمقامبهوصلوقد،نافذةشخصيةالماثمواش"شيثشقا!رئيسكانلقد

تنقل،ولدهلقبرحصلممالهاشتكىفلما.إزعاجهيخثىاذاتهالفرعون

.آمونوحيلاستطلاعطيبةإلىمعهشخصياالفرعون

427.صالصابقالمرجع-ج.!برصتد.ا

ماإدعهدهاوبرجعالملوكومقابرالمعابدمنكنير!ا،وطيبةأسيو!طبينتقحمصربصعيدمدينةابيدوسة-2

االهدلا.الأسرةقبل

3-هط5ءهكلع!51!.ح+،ح.967
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اللمبيينمكانةلناتبين،الكرنكمعبدآثارعلىكاملةفقراتوهناك

لإلهيخاطبالفرعونف!كذا،الممزقةمصرفي"شيشنق"أمثالمنورؤساءهم

"شيشنق"الرؤساءرنيصا...:العبارات!كذهشيمشقلهويقدم-رعآمون

نأحينفيالشيخوخةسنإلىليصليبىستجعلهإنكالمنتصر...

تاما...".ئمانتصارامتقبلاجلالتهأعيادإلىينض!استجعله...وانكقلبه

والكاتبوالمديرحربطا.اضابط..ستذبحأامون(ا!..إنك:كلامهيواصهل

"أوزيرا.قربانعلىأشياءسرقواالذينهؤلاء..أرسلقدفردوكلوالمراقب

فيالذكه)أمه(توسختمحتبنالمنتصرنمرود)المشواش("مي"عظيم

01ابةالعرا

روساءرئيسشيشنقمنالفرعونتقربمدىتبينالعباراتوهذه

الماثمواش.

طرفهمنهديةشيشنقإلىتمثالابعثبل،بذلكالفرعونيكتفول!ا

قبرنمرود.فيلتوضع

التيالداخليةالبلادحالعنواضحةصورةتعطيناالحادثةهذهإن

نفسهالفرعونكانالذيناالماجانبالجندورؤساءالمقاطعاتحكامتقاسم!صا

يخشاهم.

وضحاها،عشيةبينيحدثل!االمتميزةالمكانةهذهإلىالليبيينوصهولإنثم

برؤساءولإحتماءمصرإلىالليبيينلتسللحتميةنتيجةذلككان!انما

المصرلة.ولإدارةالمصريالجيشفيالمراتبأعلىوصهلواالذينالمثمواش

ختم!كاالتيحروبهمسلمملةفيينالوهمال!االمملمية،بالوسائلبلغوافقد

حربيهفيالليبيينع!انتصارهبأنيعتقدوكان.الثالثرممصيسالفرعون

قدكانالتقيقةفيلكنهمصر،علىنهائياخطرهمأبعدقدوالثانيةي!والى

إلىبالاضافةنجاح!صم،فيساهموقد6هدف!كملبلو3والفرصالسبلمنحهم

766.ص8.ج،السايق،المرجعحسنسليم-ا
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لأسرةمصرفيوحدةوتمزقالثالثرمسيسخلفاءضعفةوجلدهمصبمهم

والعشرلن.الحادية

رقعةوتقلصتهيبتهامصهرفقدتفقدهالخارجيةالهماحةع!أما

الموبة،فيإلانفوذهاعلىتحافظولم6الرعامسةأواخرمنذإمبراطوريتها

قصةأدبيةوثيقةفهـكناك،الغنيةالكثيرةوأقاليمهاسورياولاءعنوأما

يكن،لمالولاداتتجديدلعصهرالخام!هىبالعاموالمؤرخةوينأمونالكاهن

بعد.الحكمعلىاستولىقدأوسمندسحرلحور

بمصروضهياعاعتراف!كاوعدمالمموريةالمدناستقلاللناتبينالقصةف!سذه

يتفطىأنقبلذلكوكان621!سرةمطلعمعوذلكعل!كا،سلطا!كا

أمصر..جسدفيوال!كوانالضعف

الليبيينالملوكأصلج-

عمومااتمصمتقدالمصرلةالليبيةالعلاقاتبأنسبق،فيماأشرنالقد

بينالعنيفةالماثصاداتلناتصور!حوالشواهدف!كذه.العدائيةبالصبغة

"لأسدلوحاتخلالمنذلكونتبينمصر،تار-فجرمنذالطرفين

خطيرا،منعرجاذلكبعدالعلاقاتلتعرفوالغنائ!ا"،"و"الحصونوالعقبان

الليبيين،منألفوعاثمرلنمائةأسرف!صا،عنيفةغارة"مينا"الملكشنفلقد

مدينةكانتوقد،المصريةالدلتاغرب!صهلىموط!كمعنالمتبقيينوأج!

ملك!ك!ا.عاصهمةسايس

عامطردبمثابةكانت"مينا"خاض!صاالتيالغارةهذهأن"برستد"ويعتقد

فلا6مصهرو!ستقرارفيالرجو3علىالليبيونعزمالتار!ذلكومنذ.لليبيين

ليبية،مصرلةمعاركأخبارالنصوصتذكرلناأندونملك،حكميمريكاد

إرسالسورياأمراءتعودوقد!لهة.ملك،رع-آمونسفينةلبناءليحضرالخاثمبوينامونال!منخ!ج-ا

ال!هنطلبقوبلفقد.فمهدناهالذكطالضهعفبهذاومصهرالمرةهذهأما!ل!كة-لملكمديةبالمجاىالخائمبهذا

بمصو..!كزاتبمدميوسالدممطاالأمرالسوربة/المدنامراءطرفمنواستخفا!بازلراءوينامون

وص.كهـ.،ص.34السابقالمرجعلرستد.!ج.-
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الخطروبتىالليبيينإصرارب!ذلكمعمصر.وإلىتوغلمحاولاتواج!كاض

المصرلة.بالدولةمحدقاالليي

التاسعة)!سرةمرنبتاحالفرعونبينوقعتالتيال!كامةالحربيةفالمواقف

قدع!سدههمصرفيهاجمواالذينلليبيينالهائلةا!اعدادوكذلكعش!ا6

المصادردرجتكماوالنهبالمملبلمجردتكنلمالليبيةالغزوةبأندلت

وكان،المنظمةالعلياقيادتهلهبجيثىزحفوا!!كمبل6وصفهـكاعلىالمصرلة

مصرواستيطانها.احتلالغرضه

بلو3فيفثمل!صم.الثالثرممميصيدعلىا!كزام!كمبعدالليبيونتبينولقد

دائم،نظاميجيشبينت!فؤلعدموذلكالعممكربةةبالوسائلال!كدف

فلما.جندهوبأسضراوةبلغتم!كما6فقطللضرورةوحداتهتجتمعوجيش

فرصهةل!صمأتيحتوقد6بمصهرالجديدةديارهمفيعكفواذلكمنتيقنوا

كفاءاتهمويستخدمونالفرصيتحينون6ا!لصريالجيشفيكمرتزقةالعمل

مصر،فيأقدام!كمويوطدون،طيبةوك!كانتانيسحكامخدمةفيالعسكرلة

وبدأتالبلاد،أسيادفأصهبحوامصر،أرجاءفيوينتشرونبكثرةويتدفقون

أيديإلىبالتدر!لإنتقالفيوالكهنوتيةوالعسكرلةلإداريةالمناصب

الليبيين.الماثمواش

الليبيينوا!سرىالمرتزقةنسلمنكانواالمشواشهؤلاءأنالواضحومن

علىالدفاعم!كمةلتولطبعدهمنوحدفاؤهالثالثرمسيساستخدم!صمالذين

لاأنناكماالعسكرلة.الخدمةبالتزاممثصروطةأراضيل!كمومنحتمصهر،

واحتمت،سليمةبطرقتسللت،الليبيينمنأخرىأعدادتوافدننكر

ووفروا6الوقتبمرورإقطاعيينإلىتحولواالذينللمشواشالكباربالزعماء

عموم!صم.لأبناءالعملفرص

مصر،أنحاءكلفيمهمةجالياتوكونواجياليعبرالمشواشتكاثرلقد

منمك!كمماأسرهمبعضنفوذفزادالوسصلى،ومصرالدلتافيوخاصهة

ممكن.احتكاكمصربأقلعرشإلىالوصهول
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محاولةمنالرغمعلىالليبيينالمثصواشأنإلىلإشارة،بمكانيهميةومن

ول!االمتميزةالليبيةشخصهي!كمعلىحافظوا3صمفإكمصرلين،أنفممه!اإظهار

الثصردن."للمرتزقةحصلكما،المصريالمجتمعفييذوبوا

البحىالوجهمنالعاشرةالمقاطعةفيضياعاالثالثرمسيسأقاموقد

أسماءتحويالتيالأسماءقائمةضمنافلبور"برديةوذكرت،المرتزقةلمنفعة

.2الليبيينالملاكمنعددا6ي!راضيملاك

خلالمنهذاونتبينشخصي!صم،علىحافظواالليبيينفانذلكومع

الردشةزعماؤهموضعوكذلكوتكلوت.كشيشنق-نمرود-أوسركونأسما!كم

للمشواش"،الكبير"الرئيسلقبواتخذواةالليبيينرمزوهطرؤوسهمعلى

منالرغمع!،المصرلةكألقاباكثرمنعليهوحرصوااللقب!كذاوافتخروا

أميرلقبونالوا،الفرعونبعدالثانيةالشخصيةكانوازعما!كمبعضأن

!سباب،للصشواش.ول!كذهالعظيمالرئيسلقبعليهفضلوالكفم*مراء،3

علىصهعبإذ،الليبيينللحكامالمصرلاتهعلمفيالمختصيننظرةاختلفت

لآشوريينأواالكوشينأوال!ككسوسباستعمارالليبيينحعتثمبيهبعضه!ا،

مصرءعرلثىإلىالوصهولفيالقوةالصتخدمواقدهؤلاءلأنلمصر،الفرسأو

أيديمنالحك!اانتقلحينفي،أجنبيةأنظمةلصالحمصروحكموا

.انقلابأواغتصابوبدونهادئةظروففيالمثمواشزعماءإلىالمصرلين

والعاثرلن،الحاديةلأسرةفراعنةآخروفاة"ا!ول"شيشنقانتظرلقد

ذلك،من!ثربل6مصرعرشعلىللجلوسىالثافط""بسوسنسالمدعو

منأبنائهبكرفزوج6القديمالمصريبالتقليدوعملالمصرلة،الماثماعراحترم

عنالثصرعيةاكتهبوبالتالط.للعرشالشرعيةالوريثةا!كارع!.ماعتا!أميرة

ا-ل!.ول85!ءه؟+أكلأهيعحاء+،ءولولح4ح5""لاح3ءا4س!)ا،!+ها،)!9331ا?ولص!54ء3!ن!5ء3!+احءغ.5.!.766

جيشقالليبيينالمرتزقةعددضعفعددمموكانءاخناتونعهدمنذالمصركيالجيشفيمرتزقةالئمردنلأن

(الثاق.رمسيسالفرعون

.102-991صص.8ج+القديمةمصر+حممنسليم-2

3-ل!.ا"،لا!ع5.00،0أ1،"967.
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"اسمندسا.وم!مقبلهمنمصرلونملوك!صاعملولقد،الزلجةهذهطربق

العشرلن.الحاديةلإشرةمؤسس

يكنولمحكموالأ!صماستعمارا،لمصرالليبيإنحكماعتباريمكشالاولهذا

مميزاتعلىحفاظه!امنالرغممصر،علىغيرأخرىلدولةولاءله!ا

.أالليبيةشخصي!كم

أنشأوا6الزمنمنقرنينمنفزيدم،ق459حوالطمص!رالديبيونحكملقد

والرابعةوالعشربنالثالثةوالعشرلن،الثانيةالفرعونيةلاشرخلال!كا

.مق715حوالطالكوشينضرباتتحتا!كارتالتيلإخيرةالعاثمرين،هذه

استقرتقديمةأسرةإلىالليبيينالملوكأول+لاولشيشنقأصولوترجع

لاشرةأواسطإلىمصرفياستيطا!كاع!كدويرجعاهيراقليوبوليص.ا0بأهناسيا

الوثائق.ذلكعلىدلتكما6العثمرلن

الفرعونية،!سرملوكتسلسللمعرفة6المصرباتعلماءيعتمدالعادةوفي

فيعاشالذيالذكر،السالفالمصري...امانيتونللمؤرخموثوقمصدرعلى

!ثار،علىالمدونةالنصوصمعظ!اتؤكدهالمصدروهذا،البطالمةع!كد

عنالبحثفيأما.الثلاثالليبيةلأسرملوكمعرفةفي.الحالكانوكذلك

الثانيةلاشرةمؤسسأجدادنمبسلمملةولمعرفة!سرهذهأصهـل

علىعشرالتاسعالقرنمنتصفومنذالمختصوناعتمدفقدوالعشرلن.

أخرى.مراجعفىوردكماحوار.اباس"أو""حاربهمونللكاهنلوحة

حاربممون-لوحة

الثانيةلإشرةملوكأصهلعنتحدثناوثيقةأهماللوحةهذهتعد

رق!اوتحملبباريس"اللوفر".بمتحف!نمتفوظةاللوحةوهذهوالعشرلن،

1831عامحأك!لا!لاولء،،حأح!ولمارييتأوجهمتالمصرداتعالمعزعليها278.

القائد"حورباسن"أقام!صاالتيبمنف(أبيسالعجل)مدافنالممرابيومفي

الشةإلىتاريخ!صافيوترجع.الليبية"نيتا.للا،ل!صةاالاعظموالكاهنالحربط

356.ص+السابقالمرجعجاردنر.آلن-)
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يلأسرة!كايتهأي!الخامسشيهشقالفرعونحكممنوالثلاثينالمسابعة

أوالعشرلن.الثانية

عشرالسادسالجيلحتىأجدادهعنهذهلوحتهفي"حورباسن"ويحدثنا

حسن.سليمحممبللنصالكاملةالترجمةهطوها،أسرتهمن

والصحةوال!معادةالحياةيمنح(لإله)أيليتهعشر:السادس-الجيل

)صاحب.ا"حاربمصونالمسىنيت""لال!كةكاهنالمحبوبلابنهالقلبوفر!

.(اللوحة

"أهناسياك!كتةورئيسالجنوبحاكملافيرإبنعاثمر:الخاممىالجيل-

صاحبةحتحوركاهنةأنجبتهالذي"حمبتاح"6الجيشوقائد"المدينة

."أرنزو"تدممما()التيالبيتربة"أختهالمدينة"أهناسيا

لالقابنفسيحملكانوالدهأن)أيمثيلهإبنعثصر:الرابع-الجيل

حاملةأنجبتهالذيا.حورباسن"ا6!بن(مثلالوظائفنفسوياثصغل

واسمهاالشاطئينوحاكم!رضينملك"احرشف"ل!لهالتابعةالصاجات

ا..بتبتدس

أ!كا)أيمثيل!كاأنجبتهالذي"حمبتاح"مثيلهإبنعشر:الثالث-الجيل

.""تانقمتتدممماالتيألقا!كا(فيبتبندسمثيلة

كاهنةأنجبتهالذيعنخ"-بتاحالمسى"وز-مثيلهإبنعفمرة:الثافط-الجيل

"تنتسبح".المميدةالملكبنت،المدينةأهناسياصهاحبة"حتحور"

حاملةأنجبتهالذي"انمروت"المسىمثيلهإبنعاثمزالحادي-الجيل

المسماةالشاطئينوحاكم!رضينملك"حرشف"ل!له!ولىالصاجات

ا..ا.تنتهمبح

ا-ع-ءأ!للأ.اء(+هحطء+حد4،4ول.5!ء7أح!3!ولد3هاوله!!يء!غه3ء4ح،أ+مخ!3ولء4*!5.ع.3+4!

اط!!3+أح+ه!ا!ااافىح4!ياال!حولأول*ح،1491.".0991-
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.اوازموتأنجبتهالذيالثافي"أوسركون"ااالمارضينربإبنالعاشر:-الجل

11.انخوس

!ا.كابس"لإل!كيةوالأم"لإولاثاكلوتالملكإبن:التاسع-الجيل

خنسو".تاشد"لإل!كيةو!م"!ولأوسركوناالملكإبن:الثامن-الجيل

معت"."كارعالإل!صيةوالام!ول"شيشنق"الملك:إبنالسابع-الجيل

الإل!صية"ولائم:نمروتالعظيمالرئيسلإلهوالدالكاهن:إبنالسادسالجيل

11.تنسبح

الملكوالدةوابناشيشنق"0لالقاب()فيمثيلهإبنالخمامس:-الجيل

11.محتنوسختا1

ياثوث"."مثيلهإبن:الرابعالجيل

نبنمثي"."مثيلهإبن:الثالثالجيل

"ماواساتا".مثيلهإبنالثافط:الجيل

أ".بويوواوا"المسىتحند()اللوبطإبن:ا!أولالجيل

نعلملا6أشخاصأربعةبذكريبتدئ""حورباسونأناللوحةهذهفينلاحظ

ثمالتحنحأقبيلةمن)وهوليبىبويوواوا،وه!اأسما!كم،اكثرمنشيئاع!ك!ا

بائوث.وأخيرا!خرنبنمفيإبنهثمماواساتا،ابنه

أسماءيذكرل!اكما!ربعة،ا!جدادهؤلاءألقاب.احاربسون"يذكرولم

إلاالأسردة،العلاقاتيذكرولم!خرى،لاشماءالحالفيهوكما3س!ا،زوجا

الخامس.الجيلفيباثوث""ابنوهو01شيشنقذكر"عندما

القدي!االمصريعندالتقليدبأنالمصرلاتعل!افيالمختصونيجمعولذلك

كلمةيستعملأنه(6مصريأصبحعاثصرجيلستةمضيبعد)وحاربمممون

العهدبدايةحىلمصراللوبيندولةوحكموالعشرلنالواحدةيلامممزكاية9.ج،القديمةمصرحسن،ممليم-ا

48-83ص.اص-499،للكتابالعامةالمصرلةالهينة.القاهرةالعبرانينتاريينقولمحةلائيوي
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في!واثلالأربعةلاخدادبأنيعتقدونولذلك.الواسعبمعناهاو..إبن.!"والد"ا

نعدهمنمإنهذاالبعيد،الماضيإلىينتهمبونأجداد!"حاربممون"،قائمة

الرابعالجدبينكبيرازمنيافاصلاهناكوأن؟أسطوريةشخصيات

وردحقيقيةشخصية!خيرف!كذا"شيثمنق"4وهوتليهالتيوالشخصية

.عديدةوثانقفيذكرها

أخرىوثائقخلالمناالأسرة-أصل

أخرشين.وثيقتينفي"االأولشيشنق"ذ!رأجدادلقد

وتمثل1691،سنةس!كه!-35لأ-دراسيلاثرينشرهالوحةوهطلاولى

وتلقبالسمماء،ربأوزير"01للألهتتعبدواقفةشخصيةأعلاهافياللوحة

.المرحومالمشوالث!()أي"مي.القومالعظيمالرئيسالشخصيةهذه

عظيم"مي"لقومالعظي!االرئيس"عمله:الثانىالنصنقرألاشفلالجزءوفي

"نمرود"المسىا.مي"لقومالعظي!االرئيسإبنالمرحومة"شيثصنق"العظماء

وتممى"اتنتسبح"!امي"لقومالعظيمالرئيسبنتهطوأمه،المرحوم

(.الموتىإلهأوزير!لهبهيقصد)للابدأالعائشبجوارالمرحومة،أح!3،!+

الملكمومياءعلى01."تانيسفيعلح!كاعثرصهدريةفيالثانيةالوثيقةأما

ا.ليتيلى:هوكماوالنصالملكهذانسبعل!صانقثىوقد"شيشنق"حقاخبرع

11.2أمون

شخصية،والصدريةاللوحةعلىذكرهماتماللتينالثهمخصيينأنوالظاهر

هالعرشا!ولشيشنقتوديقبلعمدتقداللوحةأن"دارسيا.ويعتقد،واحدة

يشكا.مونتيه".أننجدحينفيمي""القومالعظي!االرئيسأنهذ!رعلىلذلك

لابأنذلكفيويستند،الملكشيشنقنفسههوالمذكورشيمشقيكونأنفي

شيمصنقالملككانإذامام!كانعل!اأنيمكن!كا.موثوقأخرىلمصادروجود

لا؟أمالعرشتوديهقبلمي""لقومالعظيمالرئيسلقبحملقد

.88-7ةص.السابقالمرجححصن.سليم2-
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شيشنق6كذلكيسىكانالملكهذاجدأننعرفأخرىجهةمنأنهءغير

اللوحةهذهتكونذلك"مي"وعلىلقومالعظي!االرئيسلقبيحملكانوأنه

للحفيد.وليسللجدأهديتقد

الثانية!سرةلأصلالتالطالتصور،س!4ولهول"،"مونتيهيفترضوعليه

والعشربن.أ

والضر!الحاليةلإسرةمن!عرن-ووءيوواوا

إسمه()ئعول(موسى)مداسعا-

نالنفمى-

تاثشس-(لثوت)للسوتي-

نعرود-لتتممهح-(لتتسهحاخت)

-محننوسص

!ئميشنق

لتتممهح--نمرود-

ئميضنقإا!لل

والضر!(الئثيةلاسرةراس)

وردقد"محتنوسخت"والدة"تالشينس"بأنالصددهذافي"مونتيه"ويذكر

ومفادها2،أوه9لايتينعشرهالحاديالفصل،!ولالملوككتابفيإسم"ا

الملكلةزوجتهبأختوزوجه!احدد"سليمانعدواستقبلقدالفرعونأن

ا".شبنستااا

ماالفرعون"سيامون"هويكونأنيمكنالفرعونهذاأن"مونتيه"ويعتقد

زوجةكانتهذه"تاشبنس"،وأنوالعشرينالحادية*سرةفيا!خيرقبل

ولما"محتنوسخت".منهانجبتوقد)المشواش(،امط"0لقومالعظيمللرئيس

ذلكع!"مونتيه"واستدلا."تنتسبحاامميرةمنهأنجبتالفرعونتزوجت

للكاهن741رقميحملالقاهـ.ةمتحففطتمثالع!نقشبنص

ا-.ع7أء(!ه،055!،1!002
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منتاشبنسابنة"محتنوسخت!ابأن!خيرهذاذكرولقد"شدسونفرتوم".

.أالملكيةلأميرةوأخ!صاالعظي!أالمممواشرئيس

.هذهمونتيهفرضيةيستبعدمنهناككانوان

الثانيةلإشرةأصلعنأخرىفرضيةذكربنايجدرالمقامهذاوفي

منكلع!كاواستغنى6صهدورهامنذالمعارضةمنالكثيرلقيت6والعشرلن

أخطأقد،اك!ء!دا،!.ولوهو"بروش"صهاح!كالأنذلكلاشرة،هذهتار!كتب

الثانيةالأسرةبأن!عتقادإلىبهحدامما!لقاب،بعضقراءةفي

آشورية.ساميةأسرة6والعاثصربن

أحفادمنوهوعهمر،السادسرمسيسأنع!الفرضيةهذهوتعتمد

حرلحورالكاهناغتصبهالذيعرشهاسترجاعأرادعشر،الثالثرمسيس

بالأشورييناستنجدث!ا،آشوريةأميرةمنالزواجإلىفلجأ،وأحفاده

قادالذياالمامير"نمرود"وابنه"شيشنق"يلاشوريالملكف!كب،حقهلاسزجاع

أنهوبمامصر،فيتوفيأنهغيرالمصرلين،هزممنبهتمكنجرارا،جيمصا

)وعشرالرابعرمسيسابنةو!مصرلةكانتوالدتهوأنمصر،فيتوفي

فيشيفصنقإبنهوحك!اةأبيدوسمصرفيفيدفنفقدمحتنوسخت!ا(ا!تدعى

بوباسطة.

،!-!-عءثا،اللقبقراءةفيخطأعلىهذهفرضيته"بروش"بنىلقد

اكثراتخذهمعروفآشوركمالقبوهو!جنبية،للشعوبالعظي!ااالماميرفقرأه

عل!كا!المصرباتعلماءأجمعوالتيالصحيحةالقراءةأنحينفيملك.من

ذلكبعدكثيراكتابتهتكررتلقبوهوالماثمواش(،)أي"مي"العظيملافير

الآنار.في

تحتفظل!االمصربةلاثارأنمنيتعجب4نفسه"بروش"أنوالحقيقة

يؤكدقربنابذلكوتكون.النيلواديفيالعظيم!شوريالملكهذابذكرى

ا-!.يم5،+س!،،055ء891.0.11.
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حطمواقدالمصرلينلأنالنو!6هذامن!ثارغيابيبررأنهغير.فرضيته

ا!أشوريين.6هؤلاءبوجودارتبطشيءكل

علىوكان6المتخصصهينطرفمنكبيرةمعارضةالفرضيةهذهلقيتلقد

لأنهوإنماتقصيرا،يكنلمبأنه"بروش"خطأيبررالذي"ماسبيرو"رأس!ك!أ

بمقارنةقامواالمتخصصينوأن،قراءتهيستحيلم!كشم،نصعلىاعتمد

+،بدون3!6أ-!4-كلةقراءتهعلىفأجمعواأخرىبنصوصالنصهذا

أغلبفيتختصروالتيللصفمواشهالعظيمالزعيمإلىاللقبترج!اوعليه

..ما"..إلى!حيان

بدقةمضبوطةقائمةوها!شوريين-ملوكقائمةإلى"ماسبيرو"وبرجو3

انطلقوبالتالط،"بروش...ذكرهمالذينللملوكمكانايجدلم.متناهية

الملوكأسماءبإنالربطفياستعجل"بروش"أنمفادهاعتقادمنماسبيرو

اللييتكلوتبينوكذلك6لإشوريوشروكيناللييأوسركونمثلالليبيين

..2ا.يشوريوا.تجلات

"افرضيةيسندلاالمقارنالتار!فإنأخرىج!صةمنأماج!كة،منهذا

أواخرو!6!شوريالجياث!هذالسيما!لفترضةالزمنيةالفترةلأن"6بروش

منكلع!كدفيال!كوديةالمملكةقوةوفترةتتزامنوالعشرلنالحماديةي!سرة

نإو!نجيلالملوككتابأنوالمعروف(،السلام)عل!كماوسليمانداوود

أصهلا.تحدثل!افلا!كاالحادثةهذهأغفلا

يول!ياولموالعاثصرلن،الفانيةيسرةأصلعنتتكلمأخرىوثيقةوهناك

إلاالل!صم01،"حارب!سونلوحةعلىكلياواعتمدواكبيرا،اهتماماالمؤرخون

اللوحةهذهع!بالتعليق-أعلمماعلى-انفردالذي"يويوت"ج.الباحث

فقط.

ا-.+!ح!ل!،ل!!-،لأحا++0،5آه4!!س!!4+لا؟،ح!"!!ه،3:!.ع89.1-391

2-ل!.ل!4!ه5!"حولولحولحللا03!!!ا3أ+لأ+ي!3111+هل!!*ول+)ألا"331"مول،"حا"دح!ح

+،)4ولس!4"ايعاه!!،ح4ءاا"أخ!3ولس!3*60"عغش!،+6لاطما+!ءطلع!!كه)ه*لاول،لأل!!.7ولكا*بر

114.-113!.!:0188،
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فصل()إسمشمومنالاثم!سرلاؤلمن،السابعةبالسنةمؤرخةاللوحةهذه

وصاحبهاوالعشربن(،الثالثة)امسرةالثالثتكلوتاللييالفرعونع!كدمن

نسبسلسلةوف!صاعولءع!"43!6ء3"باشرنس"المدعوخونسولإلهكاهن

عاثمرإثناعددهمبلغوقد؟المنصبهذاعلىتوالواالذينالكاهنهذاأجداد

منجدكلوأمأباسماللوحةصاحب.ويعطينابطيبةخونسوللألهكاهنا

يحملونكانواأبيهناحيةمنكأوائلالثلاثةأجدادهأنمثلافنعلم.أجداده

البطل.أيطكس"ولفيويلقبونالمشواشإلىوينتمونليبيةأسماء

الماثصواشرئيسنمرودلقبيحملجدهافوالد،والدتهناحيةمنأما

.(!ولشيمشقالملكوالدنفسبأنها.يويوت)ويعتقد"العظي!ا

43+،عهطكلم!"!،خبر"ا"تاشعفيباشرنس(الكاهن)أيجدهوالدةأما

علىواعتماداماحتنوسخت".بن"أوسركون6للفرعونا!للكيةالزوجة

بن"أوسركونالملكيكونبأنيفترض"يويوت"اف!ن6ا!جدادهؤلاءتسلهمل

في.أاللوحةصاحبالكاهنقبلأجيالأربعةعاشقد6هذاماحتنوسخت"

دارسي6لوحة6حاربممونلوحة-ذكرهاالسابقالوثائقمننعلمأنناحين

*ول.شيشنقوالدنمرودأمهط"محتنوسخت"هذهبأن-والصدرية

نعلمونحن".6الملكية"يمبلقبمصحوباإسم!صاوردحاربهمونلوحةوفي

نمرودمنلكلحارب!مونلوحةأعطيتكذلكأبدا.يحكمل!انمرودأن

عادةيعصلىلااللقبوهذا6س!يا!!9"فة7ولا"لإله"والدلقبشيمشقووالده

الحك!ا.أبنا!ك!اأحدتولىالذينللأشخاصإلا

لأناللقبهذايشحقنمرودأنالمصابقةالوثائقخلالمننعل!اكناوان

نجهلف!نناوالعاثصرين،الثانية*سرةمصروأسسحكملاؤلشيشنقإبنه

.؟لإلهبأبالجدشيشنقتممميةسبب

ا-ل7أ0303"ع،(+همما3030للا33ء4+لأث!ء7هءططرول"لاوله!ه!طا"لأه.!امأيع"لا!ء144م!اح(خغ

ع3ثه!كمأ*ح4،ش!،!3!86010ء،*770-7".!340+!هس!،3!!ءح-6791-7791،ء.ع:4هـ63.
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أنج!اقد"امحتنوسخت"وزوجتهشيشنقبأن"يويوت"يفزض،وعليه

أواخر!سرةفيملكاوأصهبح"اوسركوناإسمهآخرولدانمرود،إلىبالإضافة

"لأملقبيخرىا.محتنوسخت"اهطأمهاستحقتلذلكوالعشرلن.الحادية

وعن6المتخصصونبثمأنهاتمماءلالتيحاربممون،لوحةفيجاء!اكماالملكية

اللقب.هذاكنه

والشرلن،الثانية*سرةلأصلالتصور!كذاينفردل!ا"ايويوت"أنالحقيقة

رأسع!وجعلي!سرة،لأصيلمخططاجرلمالا.ا"نيكولاالمؤرخوضعإذ

:ولداهيليهثم.61المممواشلقومالعظيم"الزعيمشيطمنقالجدالسلالة

ملكوجودفيجرلماليعتقدكماالكبير"،و"أوسركون01"مازعيمنمرود

العلا!ةعنمصرويتهماءلحكمفيسيامونالفرعونسبقأوسركونإسمه

!ثنين.أبينترتبطالتيوالعلة

ىذفقد،الفرضيةهذهيسندان""مانيتونوتار!ثالأ)!لاخوالشواهدإن

تايخسفيوالعشرلنالحاديةلاشرةملوكبينالخامسمرتبا،ملكامانيتون

يحتفظالكلرنكفينصوردفقدكأثار،ناحيةمنأماا.أوسوخورا"،واسمه

حكلوذكلربأشهرع..خبر!اعنخف!كولقبهأما6اسمهيذ!رل!افرعونبلقب

ست"مانيتون"أعطاهوإن"أوسوخورا"6الملكحكميوافقوهو،سنتين

والعشرين.الحاديةلأسرةمن!خرلنالملكينقبلوحك!احك!ا.سنوات

حكمقدأوسركونيكونبأنيويوتيفترضالمص!رلة،المصادرإلىاستنادا

اسمويقترح6والعشرلنالثانيةي!سرةمؤسسقبلسنةوثلاثينثلاثة

الثانمةي!سرةملوكلأسماءالمعتادالترتيبنربكلاالكىاااالقدي!ا"أوسركون

.2تعبيرهحدوالعشرلن."على

-بروشمنكلقدم!ساالتيالفرضياتأنإلىنخلصأنيمكننااالأخيروفي

جعلالذي"مونتيه"ا،فرضيةوكذلك-الخاطئةالقراءةمنالرغمع!

ا*-،ا!-+ل!)1)يعحكاهء4،عءا!"!عىءاع!8.؟?ول!عءول!لأاطولع8ع،لأ.8891.4؟".ه73!-ر.88

2-ر.3هلا5،أح،ه".!،.،94.0-

183

http://www.al-maktabeh.com



تتزوجأنقبل)حاكما(فرعوناتزوجتقد"محتنوسخت"والدة"تاشبنسا!

"ايويوت"فرضيةإدبالاضافةمحتنوسخت،والدهللمشواشالعظي!االرئيس

قدالليبيينالعسكرلينالإقطاعيين"0أحديكونأننممتبعدلافانناهذه،

،بتشيرفالوثائقوالعاثمربن.الحاديةلاشرةأواخرفيمصرعرشإلىوصهل

ا!أم"مثلملكيةألقاباأخذواقدالمثمواشأسرةمنأفرادابأنمجموعها

حصلولقدمصر.عرشإلى*ولشيثصنقوصولقبل"الإلهاو"والدالملكية

المدعوالليبيينأحداستوطنأنوالعمصربن،الحاديةاالماسرةع!كدفي

وأ"موسن"يد!ولداورزق)هيراقليوبوليس(.أهناسيامدينة"بويوواوا"

تلكحرسوقائدأهناسيامعبدكاهنوظيفتىفيذلكبعدعين01"ماواساتا

هذهأفرادعلىمقصورتينوراثيتينالوظيفتانصهارتذلكوبعد.المدينة

قوياوكان6الماثصواشرئيسشيشنقيدسبحفيدهذاموسنرزقثملاشرةه

احتفالفياالعرابة"مقبرةفيدفن!انمرود"المدعوابنهتوفيلماأنهحتىوثرلا،

ذلكوبعد.يوميةوقرابينوخدموعبيدوحدائقخيراتلهوأوقف،عظيم

،المهماتهذهتنفيذإل!كمالموكلالرؤساءمنتلاعبحصوللهاتضح

فىسرة،فراعنةآخربأنهالمؤرخونويجمع-الفرعونلدىشيشنقفتوسط

رع-آمونمنأمراليصدر-اااالثاني"بسوسنسالمدعووالعشرلنالحادية

تانيس.حكامعنحديثنافيالقصةهذهأسلفناكما،طيبةثا

لوحةنصفيوردتفقرةإلىلإشارةبم!نلاهميةمننرىلكننا

الزعي!اشيشنقمنيتقربالفرعونكانكيفرأيناأنفبعد"أبيدوس"،

هناك6نمرودقبرفيلتوضعمنههديةتمثالاوأرسلللمشواش،العظيم

..وقد،،:آمونل!لهالفرعونل!صذاال!صائيةالصلاةبمثابةوكانتأخيرةفقرة

"شيثشق"إجعل(:الفرعون)أيجلالتهوقال،أمامهاالأرضجلالتهقبل

منوكلا...!العظيمالرؤساءورئيس،العظيم"!"رئيس-يظفرالمنتصر

لكا...(سأفعلا1000!ل!كة:ملك"رعآمون"لهاالجنود...اوقالوكلأمامك

ا-ل!.ولء0.45!ع1113هجء43حكهها"لاحح45ح11شه(!55،)5أ4ولح.768.0!

427،صالسابقحصن.المرجعصليم
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عرلشكعلىوارثكوسيكونءلأرضع!عائشاالاثميخوخةسنستبلغوانك

01،،00أبديا

!نصسبقاالمبرمكالإتفاقأنهأويوحي6النصهذامضممونبأنأعتقدإنني

ا!ليوالحاكمملكهفيالثانيةوالشخصيةالثانيبمموسنسالفرعونهذا

،أحفادهأحدأوهوللمشوالض"شياثمنق"ليحىالعظيمالزعي!أمملكتهفي

ربه.يلفأوالضيخوخةسنالفرعونهذايبلغأنبعد

مدةطيلةالمطردالضعففيوالعشرلنالحادية*شرةاستمرتولقد

ا.ابويوواوا0ذريةأثناءهاكانتتقرلبا،سنةوخمسينمئةحواليالبالغةحكم!كا

!شنق-وهوأفرادها،أحدفتمكن،تظ!كروتعظمأهناسيابمدينةالليي

عرشعلىللجلوسأسرتهقيادةمن-الذكرالسالفشيشنقحفيد

.مق.459حواليالفراعنة

ممائتي،السلميةبال!قالحك!اإلىوصهلواقدالليبيينأنلنايتضحوبالتالط

بلالعرشيغتصبلمي!ولشي!شنقوأن6الثالثرمسيسوفاةبعدسنة

المشرعيةهذهويؤكدهالعرشع!ليجلسالشري،الفرعونوفاةانتظر

ا!4.اكالح"ماعتيميرةمنأوسركونلإفيرالحك!اعلىوريثهبزواج

والعشرين.الحاديةلاشرةآخرملوكالثانيبمموسنسالفرعون

.763ص.!ج،القديمةمصر،حسنسليم-ا
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القوةمرحلةفيالأمازيغيةالليبيةالدولة
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الليبيةالدولةأ-

ومراحل!صابدايا!صا6تاريخ!صاغموض-

منالفرعوئ،مصرتار!منالثالثة!نتقاليةللفزةالتأر!يعتبر

يعكسالنقصهذاكان!هان،المدونةالمادةقلةبسببدراسةالمراحلأصهعب

،المختصونيضهيففإنما6آنذاكالسياسيةاستقرارا!حوالعدم6عموما

بالذاتيلأولىيلفبدايةمعالتاريخيةللوثائقالمفاجئلانقطاعأنذلكإلى

مؤسمماتتمركزآخربمعنىأو6لإداريةلاشباب،أهم!صامتنوعةلأسبابيرجع

لمالترلةوطبيعةالمناخرطوبةف!نوبالتالطفقطمصرشمالفيالدولة

م!كا.أالبردياتثاروخاصة!صحةعلىتحافظ

كبيرةفزةعلىيمتدالذي-الليبيةللدولةالتأر-ف!ن،المنطلقهذاومن

يشوبهتاريخهاأنإذصهعبة،م!كمةللمؤرخبالنسبةيعتبر-المرحلةهذهمن

اختارواالذينالملوكلتار-ال!كالئىشبهالغياببممببالغموضمنالكثير

السببول!كذالملك!كم.عاصهمةتانيسأوبوبسطةإماالمممالمدنإحدى

وان!ولى،بالدرجةطيبةفيالكرنكآثارعلى،المرحلةهذهدارسويعتمد

أنفسهم.اسوكاكثرمن6ك!كن!كابتار!3شم!ثارهذهكانت

تار!رصهدحولالدارسوناختلف6الوثائقفيأيضاالنقصهذاوبسبب

فإنم،ق.059سنةيفترضفربقكانفإذا،الليبيةالدولةلبدايةواحد

ق.م.459تارص!يع!آخرفرلقا

الأسرةوهط،الليبيةللدولةالممابقة!سرةمصادرع!اعتمدناإذاأما

لفائفعلىالمدونةالنصوصسوىأمامنانجدفلاوالعشرلن،الحادية

تعتبروالتيوالكهانالفراعنةمومياتدفنإعادةفيالمستخدمةالكتان

فإنالمصدر،هذاوحسبلاشرة.هذهحولتقرلباالوحيدا!لصدربمثابة

هوالتارخهذايكونوبالتالطق.م،059حوالطبتقديرتنتى!سرةهذه

الليبية.والعشرلنالثانيةلاشرةبداية

ا-ل!،أول!ملاول!!.هـ7طااءءا،ا"أ!"خأءاء3أولأ*،؟ولهول3!ول!!ث!ءأ:4ح33"حن!ا35ء!مم!ط!هول9لا!*

ء!3خحولء3ح!5!ا.3!،ه!!13.م!6ل!كلء15أء2991ع.621
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لافمتارخوخاصهةالمقارنالتارخإلىالباحثينمنآخرفريقلجأحينفي

مصاهراتحدثتفقداليهودهولاءومنعلاقاتهبمصرتربط!صاكانتالتي

والثانيةوالعثصلنالحاديةا!سرةأثناءمصرفيالحاك!االبيتوبينبي!صم

سواء.حدعلىوالعثصرلن

تأريخاالمؤرخةتلكأوالهودعندتاريخياالم!كمةلاخداثبعضسمحتولقد

كتابعلىاعتماده!اذلكومنمصرلة.أحداثتأر!فيدقيقايكونيكاد

لأولشيشنقلحك!اكبدايةق.م059سنةلتحديدلإنجيلفيالملوك

المملكةعاصمةأورشليمدخلشياثشقلأنذلك،الليبيةالدولةمؤسس

039حواليسليمانبنرحبعامحكممنالخامسةالمشةفيغازيا،الكلودية

بل!ول؟شيشنقحكممنالعاثصرلنالشةيوافقالذيالتار!وهوق.م،

منالمؤرخينفمن.المختصينبينعامااتفاقايلقلمالتار!هذاحتىإن

039سنةفيكانتسليمانالملكوفاةأنويعتقدق.م459سنةإلىيميل

اق.م.259حوالطكانأورشديمشيشنقدخولوبالتالطق.م

إلىأساسايرجعلا6الليبيةللدولةمعينةبدايةتحديدفيلاختلافإن

منالمؤرخينمنهناكلأنوانمافقط،سليمانوفاةتار!حول!ختلاف

والعثمرلنالحاديةلأسرةآخرملوكمعاشتركقدلاولشيشنقبأنيعتقد

.2حكمهمن!خيرةالشواتفي

انتقالبأنأجمعواالمصرباتعلماء!أن!فتراض،هذاأستبعدأننيغير

فيت!اقدهوالعشرلنالثانيةلاشرةإلىوالعشرلنالحماديةلاشرةمنالحكم

عادية.ظروف

)-لأ.53لا5ولء.!؟4ءمهولكه،ل!ح+أء133أ6لا!3،ح4!4+54صغهح5.!.66.

2!!.ة3ء3،لاكه،(*3ء(5ل!3حا2223-243-4!يأ،كهح3"لا!3أحا4ح*ول!لأ!3ا،)حأ،3م+191.330ؤ،

.441."
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واحترمملكا؟تفسهليعلنيسرةملوكآخروفاةلأولشياثشقانتظرولقد

قناعالهصهنعكما،بالذهبمزشةخالصةفضةمنتابوتفيفدفنه،سلفه

.االخالصبالذهبوالصهدركلهالرأسيغ!

ق.م،459أو059السنةفيلاختلافأنهوعنديتقبلاأممثرو!فتراض

منكلفىفرعوناشياثمنقاعلانتار!مهماا!وليمثلالتاريخإنهذينأن

الفرعوننفوذبسطفيمثلالثافطالتار!أماالوس!لى.ومصرالسفلىمصر

لمعهدهبدايةفايلأولشيشنقأنوالممببمصر.ترابكاملعلىالجديد

آمونكهنةبهيعزفلمطيبةفنيمصر.أرجاءكلفيوترحاباإقبالايلق

ذلكع!ونمصتدلهحكمهمنالخامسةالشةفيإلامصرعلىفرعوناملكا

فيالنيلمقياسألواحمنالمو(وهطأربعةرقمتحملالتياللوحةفطجاءبما

اليوم"آخت"الثالثالثمهر.الثافطالعامافيالتالا:النصعل!كا،مدونالكرنك

...1..2شيشنقللماثصواشالعظي!االقائدعهدعاثمرمنالسابع

يجانبللم!شواشالعظي!االقائدبأنه6آمونكهانوصهفهفقدوبالتالط

فرعونية.ألقاببدونفقط،

!عطيبةإدوساربوباسطة،عاصمتهمنشيثشقخرجربماالسببولهذا

بكلهن!صمآبهينغيرلاهالىفاستقبله،الرابعحكمهعامفاكبيرجيشرأس

رأسحرلحور.أحفادأبعدطيبةاءلىشياثصنقوصلولما.لحكمهالمعارضبن

كاهفال!أه9أولأيوبوت!ميرابنهونصب،آمونكهانةع!تناوبتسلالة

هذهظ!كرعلىأنهإلىالمؤرخينبعضيذهب،طيبةفي-رع.آموناكبرللاله

باقيومعهاآمونمحبوببالفرعونشيتشقوصهف،للذكرىالمخلدةاللوحة

تعترفل!اطيبةبأنويرونآخرونمعهيختلفحينفيالفرعوفي.3ي!لقاب

4.عشرالنالثحكمهعامفطإلافرعونابشيشنق

ا-.،!ممأ،ء!أ!طأ3هء-!أ4حماأء71اأولعه!ه4ح01ع!!مءم!أح!اح.!ا*3!9حلاعاح"4ء!ا412حص+ح

كلا4*اه!!خ8301،-،03-،ا3ولأ3،ص*ل!اخطحاح:!افىول!ء4!افع!ء!".ح!33.06391-.

،-2.ول!ط!أف!ا،1ء8ا(كلن!4ء،!فص!،+أ3قحال!همع.ءأث!*ه:كلهم729.1.!28.ع

-!13،ل!ا-3ء!"ءول+ص،أط4+،الأالامهأ!3!هممم!ا!3ء*!هول?ولاه!هول!ههم4هي3ء3

احلا-**ممرزاهـ-لاه53!ول!،ك!له4أحعاهلأ.لامح!23-91ر2!م.

4-س!.ولهأ51!!".74!!!.!ءأ+ا"425.
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المشةلغايةفرعونابثصيشنقطيبةاعترافيتأخركيفأتساءلأننيغير

الهشةمنذبها،اكبركاهناأيوبوتالأميروابنه،حكمهمنعاثمرالثالثة

أبيه؟حكلممنالخامسة

وشغبفوضىحدوثإلىيشيرماهناك،أخرىج!صةومنطيبةفيهذاكان

لانتوجدلوحةعلىمدوننصعلىواعتمادا،الداخلةواحةفيثورةبل

فصلمنالرابعالثصهرالخاممى،العام11بأوكسفورد:!شمونينبمتحف

ابن-آمونمحبوبشياثشقالفرعونحكممنعثمرالممادساليومالشتاء،

الواحة،فيأميرا!رضينحتحور...الجند،كاهنرئيص6المهصواشزعيم*مير

ليعيدالفرعونأرمملهأنبعد"سا!احت"مدينةإلىجاء"وا!صيست"،المدعو

".اوفوضحربحالةفيوجدهاأنبعد،الواحةفيلافن

إلىويشيرواضحالنصبأن(اللوحةهذهنص)مترج!أ"جاردنر"ويعتقد

أيضا."الخارجةاواحةفيبلفقط،"الداخلةاواحةفيليسفوضىحدوت

باسمالفرعوفطالتارخفيعرفتالتي..!رضين"اعبارةمنذلكع!ونمصتدل

ا"الداخلةوتضمالجنوبيةالواحةباسملانتعرفوهط،الكبيرةالواحة

هذاقادةطرفمنوالتمردالفوضىبعضحدوثاستبعدولاا.والخارجة

الولاءتقدي!اعلى6مرتزقةباعتبارهمسابقةفزةفيتعودواالذين،الفرعون

لاشرةخزائنوجد!ولشياثمنقأنحينفي6اكثريدفعلمنوالطاعة

فارغة.والعثمرلنالحادية

الليبيةللدمولةكبدايةق-م039بتار!نأخذأنيمكلنناتقدمهماأساسوعلى

علهاالقضاءأمكلنمصر،منمحدودةأجزاءفيمعارضةظهورمعمصر،في

أثرمناكزفيموثقتار-وهوق.م715لغايةحكم!كاويدوم-بممرعة

ومصدر.

ترتيبتحملالتيتلكوهطأسرثلاثةالفترةهذهأثناءالليبيونأقامولقد

وعنه.مانيتونعندوالعشربنوالرابعةوالعاثصرلن،الفالثةوالعشرينالثانية

ا.ول-.+،!+!*5"ء3،ا"ءل!!؟ح5"،)!از41+ليلمه+!ق!لم"د!حك!3اهح-لأ!هلا9.10)؟24-22.0.0.339
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اتفقالذكاالترتيبوهوذلك،بعدوالمحدثةالكلاسيكليةالكلتاباتأخذت

هـعهـاشرةه!!ارعلىالمدونةالنصوصقراءةبعدالمصرلاتعلماءعليه

هذهعمرمنلاؤلالقرنبعدخاصة6حكمهمسنينفيطفيفةاختلافات

بينالملكيةيلألقاباغتصابظاهرةوتفاثيالفوضىسادتلما،الدولة

الماثصواش.أمراء

لاثارع!اعتمدإذالزتيباتهذهوأدقأحدثاكتاثمن"ترتيبويعتبر

حديثا.المكتممقة

ق.م:459-715والعشرونالثانية-ا!سرةأ(

ق.م.459ء29منالأولشيثمنق-

ولدهالحكمفىمعهاشتركولقدق.م+249-988منلاولأوسركون-

ق-م.098منالثانيشياثصنق

ق.م.988ء87منلاولتكلوت-

منحارسيهيالحكمفيمعهاشتركق.م،ولقد874ء85الثائ-أوسركون

م.ق086لىإ087

ق.م085-823الثافىتلكوت-

ق.م825-773الثالثشياثشق-

ق.م773-767بماي-

ق.م767-073الخمس-شياثمنق

ق.م073-715الرابحأوسركون-

والعشرلن.الثالثة!سرةملوكمعا!خيرلنلاؤبعةالملوكحكمتزامنولقد
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ق.م818-715والعشرلنالثالثةالأمسرة2-

ق.م818-397بدوباست-

معوالدهالحك!افااشتركق.م408-783!ولأيوبوت-

ق.م783-777الرابعشيشنق-

ق.م777-974الثالثأوسركون-

والدهمعالحكمفياشتركق.م754،73الثالتتلكوت-

ق.م73473-أآمونل!د-

ق.م731ء72الثافاأيوبوت-

ق.م072-715الممادسشياثمنق-

والعاثمرلن.الرابعةلأسرةملوكمح!خيرلنملك!كاحك!اتزامنولقد

ق.م727-715والعشرلنالرابعةلأسرة3-

ق.م727-072لا!لنختتاف-

ق.م.ا7!غرلو،072-؟أعندبوخوريس)باكزنف-

شيفمنقهمئلالليبيةلأسماءتكرارهوالجداولهذهفييلاحظومما

الجداسميطلقونكانواالقداصماالليبيينوأنأيوبوت،4تكلوتهأوسركون

البكر.لابنعلى

الليبيةالدولةتار!تقهصيمفيالتقليدهذاعلىسارواقدالمؤرخونكان!اذا

!صاقامالتييخيرةالكشوففإنمراحل!صا،بعضفيتزامنتثلاثأسرإلى

الليبية.الدولةحكمفيوواضحإنظاهرلنعصرلنتصيزبين!ثرلون

حكممنذعظم!كاعهدمصرفافيالليبيةالدولةنسميهأنيمكنمافنجد

حيث22(،االأسرةملوك)رابعالثالنىأورسكونحكمولغايةاالأولشيشنق

القبلىالوجهفكانو!ستقرارو*زدهار،بالوحدةقرنهولمدةمصهرنعمت

صولجانتحتقوياتوحيداموحدين)الدلتا(البحريوالوجه)الصيد(

فاالفوضىظهوربدايةالثائأوسركونحكممنذنلحظث!اواحدفرعون

ا--ولنهـ)أ،ط!،ه".اش.!.!:كههـ867،حأ؟اح!!!ول4ه.
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!لقابيغتصبونالماثصواشوقادة6الصغارالدلتاأمراءفأخذ6الدولةهذه

مماالمركزيةالحكومةإضعاففي*مرهذاساه!اوقد،الملكيةو!متيازات

بالملكلإفراءمعظ!افاعترف،لإقطاعمننو3تأليفإلىلأمرنهايةفيأدى

أيديبينتفلتالسلطةبدأتولمافقطءالأمربادكأفي،الثانيأوسركون

ببوبسطة.الحكمعاصهمةعنطيبةك!كانانفصل،أيامهأواخرفيالفرعون

فإذا4حول!كاالمؤرخوناختلففقدوالعشربن،الثانيةلإشرةعاصمةوعن

شرقفيحاليا،)الزقازيقبوبسطةإلىالأمسرةأصثليرجع"مانيتون"كان

المصالفةحاربسونلوحةأشارتكماأصل!كا،بأنيرىمنهناكالدالتا(مإن

وأن،الفيوممداخلعلى(المدينة)أهناسياهيراقليوبوليسمدينةمنالذكر،

*ولشيثشقالفرعونحفيدهأنغير،المدينةهذهأميركانشياثشقالجد

مدينةحتىوالعشرلنالحاديةالأسرةعهدأواخرفىنفوذهبسطمنتمكلن

بوبسطة.

بوبمصطةفيعل!كاعثرلثميثشقتمثالبقاعدةالرأيهذاأصهحابويهشدل

فيكانشيشنقأنأي."شيشنق"!"لقومالعظي!ا"الرئيسعلها!تب

.االفرعونلقبيحملأنقبلللمشواش،العظي!االرئيسوهوبوبمصطة

والمتمثلة،ا"!،ولهولل"مونتيهالعظيمة!كتشافاتتار-أ369سنةبعدأما

ا،بهصوسنسامنلكل2(،!سرةأ)عاصمةتانيسفيالملكيةالمقابرفي

الملكعاصمةبأن"امونتيه"اافترضفقد4ولشيشنقا)تلكوتولهأوسركون

.2تانيسفيكانت

يكلنيلاتانيسفيالليبينالملوكمقابربعضعلىالعثوربأناعتقدلكلنني

آخرضدثارتتانيسبأنالقولويكني،تانيسكانتالعاصهمةبأنللتاكيد

الثالثةا!أسرةملوكآخروناصيرتوالعاثصرلن،الثانيةالأسرةملوك

والعاثمردن.

ا-ش!.*5،ه!!لى.هـلأ!له3ء،5!-ش32504-!-ر-مم!حمه!،هه-ءأ3204.

2ع-.ول!همحأ14!5كم!ل!،ءأهكه!،أح4هلها!!4!*ه50!ه!ء+!كنه.!لللا!ن!!ا!5!اش!مخأ!+ةحممح!

4،اه،!غءا!ه.!!:47915،".051
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فيوالثافياالماولأوسركونمنكلأقام!صاالتيالبناءاتوعظمةكثرةأنكما

ذلكإلىأشاركما،إقامتهمومحلملك!ص!اعاصهمةكانتبأنهاتؤكدبوبسطة،

كانتتانيسفلانلجثما!كم،كمأوى"دتانيساختيارهمسببأما.مانيتون

الدالتا.افيالدينيةالعاصهمةأي،الشمالطيبةهط

!بتعادفضهلاالثافي،تكلوتوولدهالثافطأوسركونمنكلاأنأرجحكما

فيعهم.للانفصالويعملونيناف!مو!سمكهانبهايظ!صربدأوقدطيبةعن

وشيشنقملك!كمعاصهمةكانتلأ!صاتانيسفادفنالثانيبسوسنسأنحين

بأنالتاكيدمن!مريمنعناوهذا"ا-كارع"ماعت!ميرةابن،حفيدههوالثافي

بوبسطة.لملوكتانمقراا.تانيس"اكانتمدينة

مصر:فيالليبييندولةأسسب-

يجدل!اركائزمهمةثلاثةعلىقامتقويةدولةأسسشيشنقارسىلقد

إل!ياآلتالتيوالحالةالحكمبتوليهأحاطتالتيللظروفنظرام!كامفرا

موارداستترفاالجنوبنمطو!خرالثصمالفيأحدهمابيتينحك!ايعدمصر

ولإختلاف.لانق!صامحدةمنوزاداالبلاد

الاثمرعيةعنالبحثا(-

وفتحت،عظيمنظاصطجيشبناءالحديثةالدولةمرحلةمصرفيعرفتلقد

للنوبيينالعليابالمناصبواحتفظتلاخانب،أمامالمناصبفيالترقيةأبواب

الخ!وص.علىوالليبيين

ظ!مرتحيثالعاثمربن!لسرةأواخرفطبجلاءالظاهرةهذهبرزتوقد

وبدخولللدالتا.الغرسيةالضفاففاالرلبووالمشواشمن"المرتزقة"جاليات

لانتقاليةا"المرحلةباصمالمعروفةواللامركزلةالفهعفمرحلةفيمصر

ناثماطوفاقغطى،والعاثصرلنالحماديةالأسرةحىأثناءفيوخصوصا"الثالثة

ما.نوعاومحتشمامحدودا،نشاطهمكانالذينالرلبوعلىالمشواشالمرتزقة

ك!&ص9.جةالقديمةمصرححمن.سليما-
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ا!مواشمناررتميزةالأسربعضالمصرولالمميامصيةالساحةع!فظهرتا

شأنلهاكانالليبيةالدولةمؤسصشيشنقأسرةبأنالأحوالشواهدوتدل

وقد-أقواهاكانتحيث!خرىءالليبيةبالأسرقورنتماإذاخاص

أصحابأبناؤهاوكان-المدينةأهناسياهيراقليوبوليسمقاطعةفيامشوطنت

زادوقدالحكلمإلىشيشنقوصهولقبلأيبعيدءزمنمندوسلطاننفوذ

نأحدإلىوالعاثمربنالحادية!سرةخلالأعضها!كاناثماطوتضهاعفنفوذها

حكمبينوجيزةمصرلفزةحك!اإلى!أوسركون."ا!لدعوأفرادهاأحدوصهل

.3وسيآموقامنموبتالفرعونيين

المشواشرؤساءأحدوزواجنسبعلاقاتوجودإلىمضىفيماأشرنالقد

اس!ا.آلغودإنبل02(للأصمرةالشرعيونالملوك)الرعامسةمنأميرةمن

وأنه؟الرعامسةأسرةمنأميرةحفيدهولاولشيشنقبأنيعتقد4005.0

الفرعونعهدفيوقياديةرئيسيةمراتباءدالوصهوللإمتيازفيهذااستخدم

مقاطعةلحاك!امدوننصمنذلكعلىونستدلالثائ،بمصوسنسالمصري

نمرودا!لثماةالجنودوقائدلرعمهميسالملكابن01أنه:مفادهبررعممميس

العظي!االرئيسابنةهالقولصادقةبانوراشناسووالدته،القولصهادق

نمرود.!"4للماثمواش

منينحدرلافيرف!صذاوبالتالط!ول،شيمشنقأختهطهذه،وبانوراشنالش

القديمة.الرعاممصةأسرةفروعإحدىمنوالدتهجهة

ا-ل!-لاول5!!!ه!.751"اءا،س!.511.00!.!ة16106-1.

ثمبهحدثوقدالمصرلين.قدماءعلهاتعرفالتىالليييةالقيائلآخرهمالمئمواش.بأننذكرأنمتابأصلا2-

)ئمطترلتوتيسبحيرةغربيصكنون!!موقالميروثوتذكرممالذينالماكصيونبا!مالمختصينبينإجماع

برستدء4!أنطرجإفرلقيا.ثممالعمرواالدينالبرلراصلباكمفقال"برصتد"المصرلات.عالمأما(بتونسالجرلد

381.مصر.صتار-

3-.لأ،اهه+ل!آ!."ه.377.!01

4-ع.ل!.حطل!هال!!طأءا!ا!43!ه5ة!53م!!3.10*هآم4،ع"+،1!4:ا+!ه+!!ءول!*ا

!ا!!طكاح1391-11.!-07.
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طامعأيأمامالطرلقوسدالاثصرعية،اءلااللجوءفيا!ولشياثصنقزادلقد

هكهه3!هطأوسركونعهدهووليابنهفزوج!قوياء،اللليبينالجندقادةمن

".كارعماعت01ي!ميرة،والشرينالحاديةللأسرةالثمرعيةالوريثةمن

والعثمرينالثانيةالأسرةعلهاقامتالتي!ساسيةالركيزةأننلاحظوبالتالي

نظرفيفقطمصرليسحىفيالشرعيةتاكبدعنالبحثفيتتمثلكانت

التيالثانيةالدعامةأصهبحواالذينالليبيينصهفوففيأيضابلالمصرفي

الليبية.الدولةأسسعل!صاقامت

*قطاممطالنظام-2(

طرلقعنالشرعيةيمثلكانلأنه،الفراعنةعرشعلىشيشنقيجلسلم

علىوالعشرلنالحاديةثمالعطصرلنهالقديمةالحاكمةلاشرمعا!لصاهرة

السكرلةالقوةأيالبلادفطالفعليةالقوةأيضايمثلكانلأنهبلالهسواء،

الليبيين.منكلياا!لتكونة

بالكثيرلهماعترفوبالمقابلقادتهبمساندةالحكمإلىشيشنقوصهلولقد

رئاسةاعلىبالاضافةا!ل!سمةالمدنكلرأسع!تعيي!ص!اومنها،الصلاحياتمن

يعوض!صمفكلان،فارغةالملكليةالخزائنيجدكانحمنماخاصةمعابدها،

لأبناء.اإلىلاباءمنوا!لتاعلألقابتوريثترسخوراثيةبمقاطعات

كانالحكل!ا-فيوالمركزيةالهملطةقوةتمثلالتي-الحديثةالدولةأثناءف!

ولاالفرعونطرفمنيمينون،المقاطعاتوح!امالجيوشوقادةالوزير

عهدفيأنهغير.بذلكعلعمالفرعونأنع!اإذاإلالأولادهموظائف!صميورثون

البيتمنأمراء،الأولشيشنقنصبفقد4!مورتغيرت،الليبيةالدولة

فيخاصةمصر"مقاطعاترأسعلىعممكلربينوقادة)الليي(الجديدالمالك

فيالنبيلةالمصرلة!سربعضعلىأبفحينفيالوس!لى،ومصرالدلتا

مجردةأصبحتلكلها،الوزارةمثل!لقابلهممنح.كماالجنوبمقاطعات

ا-ل!.!اع!!.ههعف.93.0-!3.)،ءكلهلاه055طآء.07.0
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علىأصحابهواستحوذفقط،شرفيةأصبحتحيثالقديمةصهلاحي!صامن

إلحا.اينتمونالتيالمقاطعاتفاالعلياالدينيةيلألقاب

خطريظهرول!أ،بعدهممنلأبنا!كمومتاع!صم3صمألقاالمعينونهؤلاءورثولقد

!قولاء.!وائلالليبيينالملوكعهدفيالنظامهذا

كانتللمعابدكه*ولأوسركون"الفرعونهباتا.بأنا.ءحهء!أ!بيرانويعلق

معظم!كافيكانتالتيالحديثةالدولةهباتعكس،منقولةأموالمعظم!كافي

وتوزعتتجزأتقدالعقاراتأنهوذلكفيالسببوكانوأراص.عقارات

.2لحكمهمالممماندينالماثمواشقادةعلى

ولمالمهمتطاع،بقدرالسلطةمركزلةعلىالحفاظ*ولشيثصنقحاوللقد

ويطهر.لذلكبديلايجدلملأنهإلا-لاقطاعاتمنح-الخطوةهذهع!يقرم

فمقابلالضرر.منالحدحاولوقدبالأمر،واعياكانأنهسياممتهخلالمن

وصهولهقبليحملهكانالذيالليياللقبأل!لقادتهمنحهاالتيالعقارات

كانلقبعنالتنازلهذاوفي".العظيمالمثمواشوهو"زعيمالحكمإلى

منحهالذيعا."حاقيا.أمير-لقبعنويفضهلهالمصريا!كمأياميفتخربه

ربماكانشيمصنقبأنلنايوحمطوالعاثصرينالحاديةا!مصرةفراعنةآخرإياه

اللقبوهوبيهمكانالذيالجسرقطعفقررالجند،قادةمنمتخوفا

قادةمنأقرانهبينهوإلايحملهلاالذياللقبع!وحافظالماثمترك،

الدمولةأموروبتدهورا..الفرعون1الشرعيةالمصلطةممثلوهوألا،المثصواش

اللقباستخدامرجعالضعفاء،خلفانهوتوليالثانيأسركونع!صدأواخرفي

جديد.من

قدنفممهالثانيأوسركونأن،أواغتصبوهقدالليبإنزعماءبأنيعتقدوهنا

.رأيامهأخرلاتفاا!مراءلبعضمنحه

ا-5ول+*ح!!!.751لاولم!."!شط.!621-

2-).!!!ن.!3ع.330.

3-ح!م!مما!.)اء.هه،سا24.0
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3(-!ستيلاءع!طيبة

فقدج!صة،منلإقطاعثوابتأرسىقد!ولشيشنقالفرعونكانإذا

جهةمنعائلتهأفرادبينمركزةوالهملطةالنفوذإبقاءعلىجاهداسى

المبدأينهذينبينلإنسجامتحقيقفيالعظيمالملئاهذانجحولقد.أخرى

فيلأنهفقط.حينإلىلكنالهمياسيةءوحنكتهلقوتهنظرا6المتنافرلن

مقاطعاتتوحيدوفيبلمصرشطريحك!افيالمركزلةيرلصيلمالحقيقة

منهودهاءحكمةأقلملوكمصتظهربوصهولالمصياسةهذهعيوبمصرثن

الحك!ا.سدةإلى

شيشنقاتبعلذلكمصهر،سيادةتعنيطيبةع!السيادةأنذلكومعنى

وهوانضعفمنلمصرحصلما،يتفادىأنبهاأرادداخليةسياممة*ول

أيامرعا"-%مون!لهكهنةنفوذتزايدنتيجةمملكتينإلىبانقمصامهاأدى

!ستيلاءعلى!ولشيثصنقالفرعونعزموالعشرلن.لذلكالحاديةا!صرة

إبنهفيهوعإن2()أسرةأحرلحورأحفادمنالعظي!االمنصبهذاع!

هذاتوارثتمنعأسمماأرسىكما،حكمهمنالخاصىالعاميط"أيوبوت"

عهدهوولىخليفتهأن،بمعنى،المالكةلاشرةمنواحدفر3فاالمنصهب

ابنهصتعي!عليهيستوجبالجديدءالملكويصبحالعرشعلىلمايخلفه

والده!امنصبفيأخيهأبناءيب!ولا،لآمون!ولالكاهنمنصبقصهلبه

مواز.حاكمبيتواعلانهملتمرده!اتفاديا،الممابق!برالكاهن

بيتينظهورعدمأكا،ومرادههدفهتحقيقفي!ولشيشنقنجحولقد

الدولةف!نوبالتالي(،الدولةلهذهالذهيالعصر)أثناءمصرفيمالكين

كانت،الدولةمؤسسشياثشق،الفرعونلهاخططكمامصرفياالليبمة

الملكابنأميريدفيتكونطيبةوفيبوبممطةفيالحكومةأنإلىتهدف

الحاك!ا.

طيبةفإن6ولإقطاعالتوريتمبدأبتكردسبأنهتبينا!حوالشواهدلكن

وأحزبانفيظهر،!كبرلآمونالكاهنتعيينباببهايفتحمرةتهتزكلكانت

المتوفى.الملكابنلافيرآمونوكاهنالجديدهالملكابنهمامترضحان
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بالعاصهمةآمونكهانتربطالتيالروابطوتوثيقالحيطةمنولمزلد

بينوالرابعالثالثالكاهنمنصبشياثشقالفرعونتركفقدبوبمصطة،

معهم.مصاهرةعلاقاتربطعلىالحرصمعهطيبةنبلاءأيدي

معبست."ان-تاشب-..الوحيدةابنتهزوج!ولشيثمنقأنذلكأمثلةومن

لمدةالمنصبتوارثتمرموقةعسكريةعائلةمنوهوالثالثآمونكاهن

.أجيالخمسة

لا!لاءنهصيالمدعو5!لاول"حط"محسنقبيلةرئيسوهولهحليفاعينحينفي

نأإلى،1حفيدهثمابنهالمنصبعلىوتوالىالرابم،آمونكاهنمنصهبفي

عظمالتيالعائلةهذهفيالمنصبتوارثقطعالذيأوسركونالملكجاء

امون!هنأيوبوتأخيهص!كرفيهليعينوسلط!سا،نفوذهاوزادشأ!كا

الممابق(.2

هذالاستمالةلإجراءهذااتخذقدأوسركوقالجديدالملكأنوأعتقد

!ميرشيشنق.ابنهالجديداالماولالكاهنجانبالصهرإلى

مصرتار-مراحلعبركلخطيرادورالعبتالتي-الوسصلىمصرعنأما

شيثشقتتبهفلقدتساندها-التيالقوةميزانكفةترجيحوهوألاالفرعونية

يلعبهالذي!ستراتي!والموقعالحساسةالنقطةلهذها"الحكي!أ"الفرعون

.والجنوبالشمالبينالتوازقإبقاءمصرفامنالجزءهذا

كلتركعدمهوذلكفيشيشنقالفرعونعلهااعتمدلتي!ولوياتفمن

كانوانحتىواحد،حاك!اأيديبينا"."!مظكاأس!ولا"منفاجنوبالهصلطة

علىك!اس!*40نمرودلافيرابنهعينلذلكهصلبهمنابنههوالرجلهذا

منحه.كماالمالكةالليبيةلأسرةرأسمسقط6هيراقليوبوليسمقاطعةرأس

"حرشيف".إل!ص!كاوكاهنكلهالجيثىرئيسلقب

ا--.ولروءهح(لهـا055."!.090"2

2-!يولق!)أء،!ط5100."-ر095
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وقدالوسصلى.ومصرالدلتابينتفصلالتيالمنطقةوهطمنفمقاطعةأما

"!شدسونفرتومالمدعوصه!صرهفهاعينفقد،قديمةدينيةعاصمةكانت

3..،حلاييعمءملاكمم!ط

منه،وا!لقرلإنعائلتهلأفراد*وللضيشنقأبقاهاالتيال!صامةالمناصهبومن

الواحتينتضهمكانتالتىالحدوديةالكبيرةالواحةمقاطعةحاكممنصب

مصروليبيا.بإقرئيسيةومحطةعبور،منطقةوهطوالخارجةالداخلة

المدعو،حكمهمنالخامسالعامفيالجديدالفرعونلهاأرسلولقد

الباحثينبعضاعتقدوقدالمشواشزعيمابن4*احطلاأ!5"وا!ست

!عتقاد.2هذاتؤكدثارلم!لكنأ،شيثشقللملكرابعابنأنهوالمختصين

منالمقرلينالمشواشزعماءمنزعيمابنهوهذاواكلستأننرجحلذلك

حكممنالخامهمةالممنةلغايةمتداولابتىقداللقبهذاوأنشيثشق،

لاخمادللواحة01"وايهستفهاأرسلالتينف!مهاالمشةو!الجديد؟الملك

الواحةلبعدنظراالماثمواش،زعماءمنقادة!ساقامتمرداكانتربما،ثورة

وبالتاليعلها،القضاءمنالجديدالملكمبعوثتمكنوقدالملكعاصهمةعن

منوفاصلةحامممةسنةكانتوليشيشنقحكممنالخاممصةفالسنة

حكمه.

"مقاطعةذكريمكن،المذكورةلإستراتيجيةالمناطقادوبالاضافة

وهناكنمرود.المدعوا!بانوراشناس"أختهابنفهاعينالتي3بررعممميس

،الوحيدةابنتهوابناال!ولفميثصنقالملكحفيدا!ميرهوهذاأنيعتقد،من

وهومعروفلأميرهذاوالدةإسملأن*مرهذاأستبعدلكلنني

ميراقليومولبصالمقاطعةحاكمونمروديأول(قون!منأيوموتالعهد()ودأوسركونمم:ضيئمنقأبناءا-

الثالث.آمونكاهنزوجةبصت+ن-تاثمب-+وياميرةيصرة(رأمى)مممقط

2-ول.ك!كه!ه!،طأح!طكل!ا"ءكلعحا.120.

أجبروالاصراثيليينأنالخروجصفرفيذكر.الثافىرعمصيسهوهناوالمقصورعسيص.بيتبررعممميص:3-

ميلا.(أ2إلاتفصلهاتانيمى.ولا.بينموقعهاعنيختلفالللتاشرقفي-وموقعهاالمدينةأجر!هنعع!

العامةاا!صرلة:الهينةالقاهرةصلامة.أمين.ترةالقديمةالمصرلةالحضهـارةمعجميوننرءجىجانظرة

ا-100273.صيسرةءمكتبة.مصلمملةللكتاب
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ذلكيدلولاتاشب-ن-يهمت!ا"فيالأولشيشنقابنةأما"بانوراشناس".

مجردفهولبررعمسيس"الملك"ابنلقبيحملكونهأما؟بالملكالصلةع!

الملكابنمثلالعشربن"أواخريلامسرةفياللقبهذامثلصادفناولقدلقب

مكانةولهامقربةكانتالتيالمدينةهذهفيالتعيينهذاأنونعتقدلكوشا..

هذهلأنوكذلك،والدتهج!سةمننمرودالرعاسمة،أجدادقلوبفىخاصهة

مصربإنالرابطةوالطرق،الشرقيةالدلتافياستراتيسمكانتحتلالمدينة

وفلسطين.

كانواالليبيينمنالرلبوأن6هذاالتعييناتسلكخلالمننتبينكما

منعموم!كمأبناءأقامهامصرالتىفيالليبيةالدولةع!صدبدايةفيمسالمين

يدعىم!كمزعيمبتعيينفقامالجديد،الفرعونساندواولأنهمالمشواش،

مواصلاتهوطرقا،للدلتاالخرليةالحدودع!*أ*هحأ.!ولولس!"نيو-ما-تين

الرلبو.أصلمنالليبيةالقبائلاستقرتحيث،الواحاتمعالبرلة

على.والدليلالليبيةالدولةنهايةغايةإلىالحالهذهعلىالوضعب!ولقد

)وهوالرابعشيشنقالفرعونعهدإلىتاريخهفييرجعالذيالأثرهوذلك

ذويالفراعنةأولاهالذيالاثصديدلإهتماملنايبين22(،لاشرةفراعنةآخر

ليبيا"."!مالوطنإلىالطردقوهطءالليبيةللواحاتالليبما!صل

غربامنطقةفىوجدتالتيواشاتيهاتا"،"لوحةباسم!ثرهذاهـلعرف

يتولىكانالذيالليي،"واشات!كاتا"هويبدوماع!صاحبهاكانوقدالدلتا،

وقد.الليبيةوالواحاتالدلتاغربطبينالمواصلاتطرقع!مراقبوظيفة

الحاكمهوأيضااللييي!صهلذيا.حاتيحنكار"المدعوالمباشررئيسهكان

استمرارعلىدليلوهذا.2الليبيةوالواحاتالغربيةالدلتامنجزءعلى

فيوالتوريثلإقطاعتكرسفيوالمتمثل،االأولشياثمنقوضعهالذيالنظام

ا.طيبة".مدينةباستثناءمصرأرجاءكل

اس!ا-.ولل!يهءطء4."هأس!.ا.192.0

2-).+.!3ك!ح4!.ءأ01!3ء:287-7ك!
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علىمصريأصهلمننبلاءلأولشيشنقعينفقدهؤلاءهإلىوبالإضافة

مصر.عرشالمفصواشاعتلاءبأنالمختصهونيجمعويكلادهأخرىمقاطعات

الشعبالمشواشالليبيونيماملل!اكمااستعمار،بأنهأبداالمصرلينيشعرلم

اأنفمصهم.الليبينمعاملةعنتختلفمعاملةالمصري

الداخلية()ال!مياسة:وخلفاؤهشيشنق-ج(

لاولىاللبنة01الماثصواشعظماء"عظيملاولشيثصنقالفرعونأرسىلقد

الثانيةلاشرةرأسبذلكوكانق.م،059حوالطمصرفيالليبينلدودة

والعشردن.

سنةوعشرلنمائةتناهزحكلممدة!سرةل!صذه"مانيتونأع!لىوقد

نفهصهالمؤرخيجد.الجديدةلاثرلة!كتاثصافاتضوءوعلىلكنفقط.

ولم..الصوابإلىلاقربالتار!وهوكاملينقرنينلهايسجلأنمضهطرا

السمةالغموضكانبل6الليبيةالدودةفتراتمنواحدةفترةالغموضيلف

هنانكتفيأنعلينايتحتمذلكع!وبناءلمصر.الللييالحكملتار!العامة

حكمهم،تار!فيالهامةوفىحداثالليبيةالشخصياتأبرزوصفباختيار

.المتوفرةالوثائقبهتسمحالذيبالقدر

كماحكم!كمسنواتعدةفيوالخطأاكيد،يسرةهذهملوكتتابعإن

تذكرهقيمةذيوغيرقليل-لأوائليربعةا!للوكوخاصهة-مانيتونأعطاها

بسببغموضيشوبهلاشرةعهدمنالثانيللنصفالتأريخاتأنحينفي

فيالحك!اآمون!هانادعاءأو6بهلانفرادقبلالحكمفيلافراءمشاركة

بوبمصطة.فيحاك!اوجودوقتنفس

بسببحدث،لأسرةع!صدمنالجزءلهذاالتأرخفيالغموضفإنوبالتالي

وابنهلأوللشيشنق،العظيمانالفرعونانحاولاللتينالممياستينتناقض

بينهما.التوفيق،!ولأوسركون

ا-اا.5ول+033!.!)75)اعط،ح،)احا!،ح3!اااللا!ثه+أهول5!.ء!!916.0
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خبمإلى!هدف،لاولشياثشقطرفمنالمتبعةامولىالمصياسةوكانت

المصياممةكانتبينماهأحفادهثمأبنائهأيديبينوالنفوذالمملطانوتركيز

نتيجةالمهنتوارثفيمتمثلة-المطافنهايةفطتفلبتالتىوهط-الثانية

أجلمننفسهاالمالكلة!سرةداخلالمتاعبفظهرتلاقطاممطءالحك!ا

!كبر.آمونكاهنمنصهبع!!ستيلاء

أوسركونوهو*سرةملوكرابععهدمنذأنهالمصأن،هذافىيلاحظومما

نتناولهسوفماوهوقمصمين،إلىتنقهصمالبلادفيالمملطةأخذتقداد!افط

لاحقا...بالتفصيل

*ول4-شيشنق

الدولةأنذلكلإول،فميشنقمصرباسمفيالليبيةالدولةمؤسصيعرف

وأربعة.:شيشنقالإسمنفسيحملونملوكستةحكمهافزةطوالعرفت

تكلوت-إسميحملونوثلاثةأوممركونإصصميحملونآخرلنملوك

وهوا.مانيتون"،عندوردكماسنةوعشربنواحدالاولشيشنقحكملقد

مدون،هوكمالهحكمسنةآخربأنتقولالتيلإثاربعضأيضاتؤكدهمما

اكبروهامدةيفترض!لذلكخلافا"مونتيه"اوأنغيروالعاثرلن.)الحادية!

.2سنةوعثمرينأرلع

!تفاقعدمإلىأساسايرجعالحك!ا،فترةتحديدفيلاختلافأ!وأعتقد

ق.م،459سنةأم059-ق.ممصرسنةعرشع!شيشنقحلوسسنةحول

سابقا.أسلفناكما

الرفيعالشرفحصرهذامصر،عرشعلالجديدالفرعونجلوسوبمجرد

الممابق.الحاك!االبيتبمصاهرةذلكإلىتوصهلوقد4أسرتهأفرادفى

شجاعاقوياحاكماكان!ول،لشياثشقالفرعونبأنالمصرياتعلماءهـلجمع

!ادةكانتو"المجيد.وتاريخهامكان!مااسترجاعع!وعزم6بمصهرنهض

ا-.!للهل!أ.حم!س!7ا،ع!ليه4+،كل!أ"لا*5!+أ،.ا!6.05،0

2--!"!ا+هول5ءا"ءل!للاولهح3+ه،4ه+م!+هلا155
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بمن"أشبهبرمصتدفمبههكماالملكهذامجهودكان،سيئة!قتصاديةالبلاد

.11عتيقةأنقاضعلىعظيمةعمارةيبني

قادةنفوذتحتكانكلهالمصريالقطرالأمر،أنهذاإلىنضيفكما

كانواهؤلاءلأنماهنوعاالحالةحممنالذيلافروهو،الليبيينالمشواش

الحكلم.إلىوصولهوكيفيةأصهلهويعرفونشياثشق،!كابون

حك!افيشيثشقانتهجفقدالبلاد،بهااتسمتالتيالظروفلهذهوتبعا

وتجميعالمركزيةتكريصعلىالأولىتحرص،متنافرتينسياستينالبلاد

أشائهبتعيينقامحيثسابقا-أسلفناكما-أسرتهأفرادبينالسلطة

والحساسة.الرئيسيةالمناصهبفيوأص!كاره

مناصرلهلارضاءنضروريةكانتفقد-لإقطاعوهطالثالية-السياسةأما

وربماالمقاطعاتعلىح!مابتعييه!اقامحيثالعسكلرلإن،القادةمن

مثلما6حكمهمن!ولىالسنواتفيالمشاكل!اثارةالتمردبعضهمحاول

الكبرى.والواحةطيبةفيحدث

رأسمهصقطإلىامتدتفوضىحصهولاءلىتاثصيرالتي!ثرلةالمصادرومن

لهذه"الضرائب"لوحةباسمتعرفلوحةهيراقنيوليس--الحاكمةاالماسرة

المقاطعة.

.واضطرابفوضىفيكانتهيراقلنيوس"بأن،اللوحةهذهنصوصتثيم

معبدأنوجدعلكلاحاكماانمرود"0ابنهيلأولشياثمنقالفرعونعينفلما

*ميرتقدملذلكللاضاحى.اللا-زمةالثيرانمنجردقدا!حرلشيف"المدينةإله

جزءوتخصيصءالمدينةفيلإصملاحاتبعضإجراءوالدهمنوطلبنمرود،

)06(لافيربستينممماهمةمع،اللازمةلتوفير*ضاحيالمقاطعةضرائبمن

.2الخاصمالهمنثورا

043.ص-كمالحسنتر.محر.تار!برصتلرا-ج.ص

د95ص..الفراعنةمصرجاردنرءألن2-
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مصرح!مكان،لأولشيمصنقالفرعونحلمبأن*حوالشواهددلتلقد

مهار،شبهالمصريلاقتصادوجدلكنه.مزدهرةغنية،موحدةواحدة

كانهجديدةوموافأمحطاتإلىآنذاكالقدي!االعالمتحارةتحولنتيجة

إلىأنظارهلاولشيشنقالفرعونوجهلذلك".سليمانالملك01علهايمميطر

المصرلةالسلطةإعادةوقرر،القديمةمصرمشعمراتصهوب،الخارج

هذاحكمةتجارتها.وتطهرلناوفوائدجزبهاعلىالحصهولذلكومنعلها.

مصرفيتش!صدهاكانتالتيالماليةالضائقةمنالرغم،علىبأنهالعظيمالملك

وهوسورياصوبجيوشهخروجيغامرويستعجلألاقررأنهإلاعهدهبداية

فلسطينع!حملتهأجللذلكفلسطينهملكسليمانقوةمدىيعلم

".سليمان"ملك!كاوفاةلغاية

اقتصادهاانتعشحيثمصرعلىإيجاباالحملةهذهنتائجانعكممتولقد

الهمياسةلموضو!نتعرضسوفعظيما.هرخاءالليبيةالدولةوعرفت

لاحقا..الخارجية

الأولأوسركون2-

زوج30"+همماءه"أوسركونولدهالحكمتود،الأولشياثمنقالملكوفاةبعد

المقدسةالدماءعروق!كافي"تجريالتي-كارع"ماعت"المصرلةلإفيرة

عنو!مثلةلزوج!صا.الحقهذاتنقلا!لصريالتقليدحمبو!اهللفراعنة

الفراعنةعرشباعتلاءأصهحابهاقامالفرعوفط،حيثالتارخفيكثيرةذلك

ابنلافيرعلىيتوجبكانبلهالشرعية!ميرةمنالزواجإلىباللجوء

الملكيةالزوجةابنةلافيرةبأختهالزواج،ثانويةزوجةمنالمصريالفرعون

الفراعنة.مصرحك!أفيالشرعيةلهلتنقلالفرعونأخت

للتقاليدمطابقاكان،الفراعنةعرشا.لإول.أوسركوناعتلاءفإنوبالتالط

القديمة.المصرلةوالقوانإنوالعادات
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خمسةتساويحكمفزةلأولأوسركونالفرعونأعص"مانيتون"ولقد

مؤرخةع!كدهمنلوحةهناكبأنيعتقدمنهناكأنغيراسنة+عشر)15(

لناقدمفقدالمصرلات.علماءعليهيجمعماوهووالثلاثينالممادسبالعام

سنة2وثلاثينخمسةمدةالسابقةالجداولفي""كتشنالباحث

هذهحكمقدالملكهذايكونأنفيالاثمكأبدىا!دارسي"!ثرىأنإلا

فيمعهاءط!+51تكلوتابنهأشركأنهيفترضلذلكءبمفردهكل!كاالفترة

عشر.3الثانيةالسنةمنابتداءالحكم

أنهلدرجة،الثروةواسعةغنيةمملكةوالدهعنكأولأوسركونورثولقد

ومبالغ،معتبرة!كباتحكمهمنلاولىلاؤبعةالشواتمصرفي!لعابدتبرع

وهطبوبممطةالعاصهمةفي+اولول""آتوممعبدعلىمدونةال!كباتهذه

.4والذهبالفضةمندبنامائةوثلاثةومليونانالفضةمندبنامليونان

تفسيرمثلا!لختصونحاوللذلك،الخيالحدالهباتهذهمبالغفاقتلقد

استمالةأرادربماهذا،السنيبعطائهالأولأوسركونبألىلإسرافهذا

مثلعظيماكانبأنهتجمع!حواللشواهدأنغيرصفه.إلىمصرمعابد

فييكنل!اف!كووبالتالطمشقرة،الداخليةأوضاع!صامملكةورثوأنه،والده

الثانيةءالفرضيةأرجحلذلك،سلطتهلتاكيدالسخاءهذامثلإلىحاجة

لإحصهاءللمعابدهباتتقديمفرصهةاغتنمربما!ولأوسركونأنوهط

ألفوعثمرلنصبعةفوجدهاالتار-ذلكلغايةالمعابدهذهممتلكاتورصد

.3الفضةمنكغألف18وهالذهبمنكغ

قدماءعندميزانوحدةوهطبالدبنللكمياتالموازيةالكميات)وهط

غراما(19تمماويفالدبن+المصرفي

ا-!.مم!ا!لاس!3!،055س!أا!.7

2-ر).ول5"تولول."هأحأ..467.!

491.صئما77ص9.ج.القديمةمصر.حسنسليم-3

4-.مما"5،أمم!.ولولس!!"لكلأول4!ا"ت!+ح،ولأ40+مح!آه.أ!!حدم.30

5-).محهم!ء"055حأ00.1..63-33.
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ونفذ،طيبةفيآمونك!كانةاتجاهوالدهسياسةي!ولأوسركوناتبعلقد

ظ!رولقدالجهاز.هذارأسعلىشيشنق!ميرابنهفعينهوالدهتوصيات

بمظ!صرالثائ-بسوسنسالمصهريالفرعونهوأمهمنوجده-!ميرهذا

أنغير،الدينيلقبهجانبإلىملكيةألقابالنفمصهواتخذ،والجلاللا!صة

والدهمعالحكمفياشتركشيشنقأنيعتقدهالمختصينمنفرلقاهناك

"حور-سا-لولدهالدينيالمنصبتركث!اطيبةمنيحكموكانأوسركون،

حك!اوقدا.حارسيصي"،ولختصرإيزيص(إلال!كةبنحورسالالهإيزدس"

501والدبعدقصهيرةمدةبمفرده

قيدع!لاولأوسركونوأبوهتوفيشيشنقبأنفيعتقدالثافىالفرلقأما

مصر.2عرلتىع!ليخلفها"تكلوت"الثانيابنهعينلدلك،الحياة

واختلفواالمصرلاتهعلماءلدىكبيرامشكلا!مربهذاشياثشقأثارلقد

ترتيبه.حول

الفرعونبنشيثصنق!ميرحك!اقييكمن!ختلافهذافيوالمصبب

الفرعونبعد،إثنينرق!ايحملف!موففعلاءحكمقدكانفإذا،أوسركون

فقط-كاهناوكانالتكمم!كاميتوللمإذاأمالافصرة.مؤسصلاولشيشنق

لملكالثافيالترتيبعنهفيهصقط-المصرياتعلماءحولهيتفقلمماوهذا

فعلا.حكم

،بلبمفردهأبدايحك!المشيثمنقأنيفترض"برستد"،المصرلاتفعال!ا

بعدهأبوهتوفيئ!اأبدا،يخلفهولموالدهقبلتوفيوأنههفقطاسمياشارك

.3السنةنفسوفيعليهحهمرة

ولدهأشركقد!ولأوسركونبأنيرىالذياكتشن"رأىكانوكذلك

هوالفرعونلأمه)وجدهأولادهبكركانلأنه6لخلافتهوهيأهشياثمنق

991.صالسابقالمرجعحصن،سثليم-ا

2.*-اه!++ل!،.!ه5أ.أ.1930.

3-،!*م!3!.+.،ا!أء!م!ء3كمهآه،ا"،!ئ!-6لي-7720.17
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يسعفهلمالحظلكلنسنةهخمممينيومئذالعمرمنيبلغوكانبمصوسنص(

ا.والدهقبلفتوفي

فيويستند.الحكمفيشيشنقياثمركلمأوسركون"اأنفرأيه"جوتيه+أما

ثم.بمفردهأوسركونحكلممنوالعثمرلنالثانيةبالممنةأثارمؤرخةإلىذلك

بأنيفزض"جوتيه"اوعليهوالعثمرلن.الرابعةالسنةفيا"تكلوت"بإشراكقام

حكل!امنوالعثمرلنالثالثةالهمنةفيتوفيوأنهالحكمفايثصتركلمشيشنق

.2يلامسرةملوكقائمةمنفمطبهويجب،والده

لإفيركاهنهذاأنفييكمنالمتخصصإن،بين!ختلافهذاأنواعتقد

والمثمرلن4الحاديةمصرللاسرةفراعنةآخرأمهمنجدهوكانصع"،+آمون

ملكية،ألقابااتخذلذلكالفراعنةلعرشالشرممطالوريثنفسهفييىكان

الخاصلاطاروهو)طغراء(خرطوشفياسمهكتبأنهيىمنهناكبل

سوفالتىالحكمأزمةبدايةهذهكانتوربمافقط.الغرعوناسملكتابة

لابنهالدينيمنصبهورثقدشيشنقيميرلأنلاحقا،لهاسنتعرض

شيثشقالدولةمؤممسأقرهاالتي!سسيحترملموبذلك"حارلسيصي"ه

يلأول.

االأول3-تكلوت

لأسرةملوكثالثهذاهتكلوتبينالتمييزفىصعوبةالمؤرخونيجد

لهذالانحقعرفتار!وأحدث.لاسمنفسوآخريحملوالعثصلن،الثانية

تكلوتبأنيعتقدح!افي.3حكمهمنالمصابعةالهمنةلاثارهوع!الفرعون

صنواتمجمو3هطالمدةهذهأنوأقترضعثمرسنة؟4خمممةحكميلامول

.والدهمعالحكمفافيهااشتركالتيالفترةإلهاأضافثممنفرداحكمه

ا-06!ط!،أمما.!3.،.!-،أ!031-0

2-.+ا!5بمحنا4،"ك!اأه!45"!"ح"+أ؟!ااخعول4ح،ف+أ.ااف!!هيكه"4ا!طتةءن!ح!لأ+ء!

!!+*!ط:ءكآ!ء!!!-أ،هول-.1491!!."2-302

3-!.ل!-!ط5+كيي.حهش4!47---!!.ل!)،ول،!كه055،أس!.70.

4--.ول،!"!"ن!)055عأح0.130
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هذاشخصيةأنويبدوليبيةزوجةمنأوصركونإبنهو*ولوتكلوت

يذىالتار-يكادفلاتذكرهآثارأوبصماتيتركل!اإذبامتة،الفرعون

له)أوعنه(شيئا.

الثاقطأوسركون4-

أصركونسلفيهمثلوالعثمربنالثانية!سرةفيلاقوياءالملوكأخروكان

منمكنتهقدالممياسيةحكمتهأنالتار-ول.وياثمهديوشياثشقا!ول

حرجة6فترةوكانتق.مء987851-منفىعقودهالثلاثةتناهزفترةحكم

..والتشتتلانقساممنعهدهاسابقإلىترجعأنأثناءهامصركادت

مننو3شا!لاقد6الفرعونهذاحكمفترةأن،الأحوالشواهدمنونممتدل

ولقد-لوحةوبيدهراكعلهتمثالعنعبارةهوأثر،فلدينا!ضطراب.

!هلواتاللوحةع!نقئىوقد-تانيسفيآمونبمعبدالتمثالهذاوجد

يصلىالتىلاهدافأنغير،أمونمعبودهأمامالثانىأوسركونبهايتقدم

عظيمة.سياسيةأهدافكانتأجل!صامن

الممياسية،الوجهةمنالدعاءهذايكتسهاالتيالقصوىللاههميةونظرا

منخرجالذيالبذر-نسلىااليتفيها؟يقولالتيالفقرةهذهإليكم

الكلهنة،الوارثونمراءيلمصرالتابعينالعظي!ا...(فراغ)يحكلم...أعضافط

المشواف!--.ا."صالقومالعظاموالرؤصاءلإلهةملكلآمونالعظام

...البحريوالوجهالقبلىالوجهملكحرفمفءلإله.كهكا.وكهنةواللوبيون

ليتهأوسركون..بالستابنا.أمونمريرعابن-01نحوقلو3صماستمالوقد

اثاختدعولاالاهمأعطي!كاالتيالوظائففيأولاديستثبت!هانك...يضعهم

...111أخيهعلىيبتهج

ا-ح!رو!!."ه.؟)ح!م.747-743-!،-،*-ولي!سا-+ل!اص!ط+كنط4لم!!!ا!"س!4.ح!ع!مه

317..!
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أوسر!نحكل!اأثناءمصرظروفنتبينأنيمكنالخطير،النصهذامن

المشةفيالصدأبعيداحتفالههوالنص!ذافعاكيبالتيوالمناسبةا!نالى،

.بمفردهيحكمكانبأنهلنصهذالنايبين.كماحكمهمنوالعشرلنالثانية

عمهآمونكهانةرأسعلىوجد،الحكمإلىالثانيأوسركونوصللما

اايولوتأ

الثانيأوسركونياثمأولم2،"أالثالث!اسمندسالثانيعمهالمنصبفيتلاهثم

وضعهالذيالتقليديقتضيم-كماالمنصبهذافيأبنائهأحدينصبأن

ذلك.يفعلأنليمصتطيعيكلنلمأوربما-والعاثمرينالثانيةلاشرةموسس

"حارسيصي*ولآمونكاهنالخطير،المنصبهذاتودنجهل!صاظروفوفي

أحقأنهيديوكان-الثانيبسوسنصالمصىالفرعونحفيدشياثصنقا.بن

طيبةهفيوظ!صركملكالملكشاراتكلعلىفاستولى،الملكمصروأنهبحكم

أوسركونحكممنالرابعالعاممنذملكابنفمصهنفسهنصبأنهيعتقدبل

.3الثافط

مصربأننتصورأنويمكنناالذكر،ال!مابقالنصنف!مهذاضوءوعلى

التالي:بالاثصكلمق!صمةكانتالثافيأوسركونالفرعونتوليعند

وكان،ملكهضمنبهاطالبالذي"حارسيصيا"الكلاهنعلهاوكان.طيبة-

فيهيراقنيوليسإلى،النوبةفي!ولالاثملالمنالممتدةا!راضيع!يمسيطر

تقدير.أقلعلىالوس!لىمصر

الوقتنفسفيأميروهورأسهاعلىوكان(،المدينة)أهناسياميراقنيوليس.-

الدلتا.إلىالوسصلىمصرمنا!أراضييهميطرعلى"حرشف+،!ل!صةكاهن

وقادةالمثصواشأمراءبينإقطاعياتقمميمامقهسمةكانتلقدالدلتا:أما-

أنفمم!كموجدواإذ8الفةنلإثارةاستعدادع!دوماوكانوا،المأجورينالجنود

الحكلعومواصهـلةلفمبابكرمزلاستعادةحكم.ممنةثلاثينبعدالفرعونبهيحتفلموعيدالممد.عيدا-

2-.!،!ما!ل!."هأ!4.!.14

3-.*،لع!ا+ل!."ه،آء".293.0
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هذاإلىوبالإضافةالخص!ا.بضعفشعرواأوالكافيةالقوةيمتلكون

بعضع!بعضم!صممناثمقيننفممهاالحاكمةلإشرةأفرادكان،لانقسام

الوظائففيأولاديستثبت".إنكالتاليالنصمننفهمهماوهذاومتنافسين

.."..أخيهعلىيبتهجا!اختدعولا

فيأمامهمسؤولينكل!صمكانواالثافطهأوسركونشخصيةلقوةونظرا،ولكن

الفتيلتنتظرالموقوتةالقنبلةبمثابةكانهذاالموقفأنغيربوبمصطة،

لانفجارها...

مناصراحزباجمحوقدطيبةفيحارسيصيكانجميع!سم،الخصومأخطرإن

فيالهصد،بعيداحتفالهفرصةالثانيأوسركونالفرعوناغتنملذلكله.

قبل-،الصيففصلمنالرابعالثص!كرحكمهمنوالعشرلنالثانيةالشة

مناسبةواتخاذهمبكرابهبالاحتفال.حاشيتهأعضهاءعليهأشاروربما-أوانه

طيبة.فيالوضعلتأزمنظراهقراراتهلإعلان

الخدمةأنواعكلمنلإعفاءقرارلاحتفالهذاأثناءالفرعونأصدرولقد

تلخيصهووها.طيبةفياالماخرىالمعابدوكل4رع-آمونمعبدحربملنساء

رع،-آمونلأبيهعظيمخيرعملفيجاءجلالته.اإن:النصبقيةفيالمرسوم

لسيدهاهومزشةمتط!صرةبوصهفهاوعرض!صاارتفاعهافيطيبةأعفيتلقد

كما،الملكبيتمفتاثيقبلمنشؤو!كافيتدخلهناكيكونلابحيث

العظي!ا.اللألهالعظيم!سمأجلمنيبدإلىأهل!صايعملى

بالأمراعترافاإما،طيبةباستقلالتصرلحابغيركونههذانفه!اأنيمكنولا

بهذايقومأنالممياممةحسنمنوجدقدالثافطأوممركونأنأو،الواقع

مناكزفيالمصياسيةبالحنكةلهيثص!صدالتار!أن-أسلفتصقد!مر

موقف.

إبقاءهوالحكل!ا،توليهعند01الثافط.أوسركونفيهوقحالذيماالخطأأنإلا

ث!ا"أيوبوت"التوالطع!عميهبينالخطيرلاكبر،ال!هنمنصب

ا-حلألأء"ح،امما.،.مم!055عأء.321.0!-ح!ا!!3!.ههأح04:ه.ه.751-075
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أنغير.أبنائهأحدلصالحم!سماالمنصبانتزاعفييسارعولم""سمندس"ا

بتصحيحقام6ذلكع!القدرةنفم!هفيوجدوعندماالثافى."،ا.أوسركون

الفرعونبهاعزفالتيالمشةنفس)فيحارسيمصيوفاةبعدفسطرعالخطأء

من*خيرهذاابنإبعادفيطبيعيا؟(أمراالوفاةهذهتكنلموربماملكا،

زادبل،طيبةكهانرأسع!ا!نمرود"لإفيرابنهالثافىأوسركونوعين،طيبة

في"بتاح"ل!لهكاهناأيضها،01"شيشنقاسمهأخرولداعينأنذلكع!

واصمهسنواتالتسعيتجاوزل!االذي!صهغرابنهعإنكمامنف.

تانيس.فيكاهنا"حورنختا!

لأداءمنهاكثرسياصيلأمركانتالتعييناتأن،الخطوةهذهمنونستدل

البيتحولالرئيهميةالمقاطعاتجمعهومهاالمقصهودوأن6دينيةوظيفة

مصر.عرشع!ليخلفهآخرهوتكلوتإبناأشركحيثبوبسطة،فيالمالك

منجدا،غامضةفترةفىوالعشرلن،الثانيةلاشرةحك!امنتبىماأما

اغتصابظاهرةانتمشارنتعجةحول!صا،المؤرخونيتفقأنبمكانالصعوبة

التيءطيبةثورةمثلالشعبيةالثوراتوظهور*حزاب،وتكتلالملك

لاحقا.بالتفصيللهاسنتعرض

الثانيةا!أسرةأصهلمن،الفترةهذهفيحكمواالذينالملوكحصرويمكن

مصر،منأخرىأجزاءفيلملوكمعاصرلنكانوا،ملوكأربعةفيوالعاثمربن

والعفمرلن...الثالثة!سرةهطجديدةأسرةقيامأحيالاأعلنوا

الثافطتكلوت5-

قانيتونا.حهمبحكموقدالثافيهأوسركونالهمابقالفرعونإبنوهو

تعطيهفكلاهحكمالتىالفترةإلىتنممبالتيلاثارأنغيرعاثمرسنة.ثلاثة

ممماركتهفترةلهأضيفتوربماسنةاوعشربنخمسةإلىتصلحكمفترة

.لوالده

ا-!.عل!ول.3مح!300ط.47.0وو،!طح،ن!-.ءه.(ةء05كه.7
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العشرالأودالهشواتامتدادع!وطيبةبوبسطةبيننسيسلامسادولقد

".بكاروماما"الزواجوهطحكيمةبحركةقامالثائتكلوتلأنحكمهمن

أمامالطرلقوقطعأخيهولاءبذلكفضمن"انمرود".6آمونكاهنأخيهابنة

كاهنتوفيولما.طيبةفيجدهممنصبصهلبه،منأبناؤهفيرث6الطامعين

بتعيينسارع6الثافطتكلوتحكلممنعشرالحاديةالشةفينمرودآمون

أبىحينفي.أمونجهازكهانرأسعلىلجدهخلفاا."اأوسركونالمدعوولده

المدينة.أهنامصياقياحرضيف"0كهانةعلىنمرودأخيهأبناء

الكاهنع!ثورةفقامتطيبةداخلإقبالايلقلمالتعيينهذاأنغير

طيبة.بثورةعرفماهطالجديد،

الثورةهذهتكلوتا((أبناءأصغرأنهرلحتملالثالثشياثشقاغتنملقد

عنيفأصمريصراعفقام.أوسركون"االكاهن!كبرأخيهمنالملكواغتصب

.ابرستد"اا!لصرلاتبعال!اأدىالذييلأمر؟العرشوراثةحولالتراعبسبب

لمبأنهويقولالثائ.تكلوتابنهذاالثالثشيشنقيكونأنفيالشكإلى

حكمواقالذينالمتأخرينالثلاثةالملوكربطتالتىالعلاقةنو3لمعرفةيهتد

الرابع6وشيشنقبماي--الثالثشيشنقوهم:التافطتكلوتبعدبوبمصطة

بتكلوت.ابصلةيرتبطوالمولظاهرأ!صم

و!ضطرابات،الفوخماهذهكلمنالرغ!اع!أنههوحقالهنعجبومما

"كانف!ذاحولها.المؤرخوناختلفمدةالثالثشياثمنقحكمطالفقد

الثالثوليسالثافيشياثشقيممميه"جوتيها"فانسنة،93يعطيه"مانيتون

46حك!أفترةويعطيها!أول(أوسركونبنشيشنقبحكل!ايعترفلالأنه

سنة.523إلىتصلأطولفترةإلىآخرفرلقويذهب2سنة.

435.ص-السابقالمرجعا-ج.هـبرستد.

2-ط!!ولفطأ!،ا!عه331!!ح!كه.312.0

3-.!.ثل!ول!،هه0ء011ع.7.!-!ول.ق!اءط!055س-،0.كا74.
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ور!ما،يلأوضاعاستقرارع!بالضهرورةتدلالاالحك!امدةطولأنواعتقد

ماذلكع!والدليلمصرفقط،منجزءحكمفيالطويلةالفزةهذهكانت

الثالتشيشنقححممنالثامنةالممنةفيبأنه!حوالشواهدإليهتاثصير

والعاثصرين.الثالثةا!سرةقياممصروأعلنمنأخرجزءا"باست"باديحك!ا

ا"بمايإسه،الثالثشياثصنقخلففقدوالعاثمرلنءالثانيةيلامسرةفيأما

الرابعشيثصنقإبنهخلفهوبوفاته.سنواتممتةتتجاوزلملمدةول*!.ا3

سنة.وثلاثينسبعإلىتصلطوللةفترةوحكم

الثالثةللأسرةمعاصرايلامخيرلنالثلاثةالملوكحكمكانفقدوبالتالي

والعشربن.الرابعةئموالعشرلن

الليبيةلاءصولذويالفراعنةع!صدفيمصرالخارجيةسياسة-د(

.ومزدهرةغنيةموحدةمصرحىهولاؤلشيثمنقالفرعونحدمكانلقد

الفرعونشخصيةحولكخلاصةالمصرداتعلماءعليهأجمعماهذا

ا!أول.شيثمنقه*صهلاللييالعظيم

يعتبرمصر،عرشالليبيةالدولةفراعنةأول"شيشنق"توليأنلا!ضك

والسيالصيهالحربطمصرتار-فيوالسياسيةالحربيةللروحإنعا!بداية

هذابأن!حوال،شواهددلتولقدالهسالف.مجدهابعضلهاأعادمما

كانفقد"واسعةمطامحصهاحبعظيماوقائداجنديابطبيعتهكانالملك

إلىليعيدها،القديمةمصرمممتعمراتعلىالحربيةالسيطرةلنيليتوق

تتوتمسأمثالالعظماءالفراعنةفعلكماالجزلةودفعوالطاعةالولاء

...الثانيورمسيسالثالث

ثم،العشرينالأسرةفيالمتأخرلنالرعاسمةحكمأثناءمصرأنلاحظناوقد

مصرأضعفقدوالعاثمرس،الحادية*سرةحكمأثناءالسلطةانقسام

قصةسلف-فيماذكرنا-وقدالعظماء،العسكرفيفراعن!كاصيتوأفقدها

آمونلإلهلمبعوثحدثفما.إذلالمنلهتعرضوما"وينآمون"4الكلاهن

أقالي!امعوخاصهةالخارجيالصعيدعلىمصرسمعةذهابعلىشاهد
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فيالتحمصنمننوعاشهدتقدبيهماالعلاقاتكانتوان.وفلسطينسوريا

و"بمصوسنس"سيآمون"الفرعونينعهدفيوالعثمرلنالحادية!سرةأواخر

11.الثاني

الخارجيةالعلاقاتموضو2فيالحديثفيأنناهوإليهلإشارةتجدروما

المملكلةعلىونركزالحديثنكثفسوف،بالذاتالفزةهذهفيلمصر

مزدهرةدولةاكبروأغنىق.ملاولىكألفمطلعمعأصهبحتلأ!ساهالعبرانية

آلتبمامقارنةوذلككله،القديم*دنىالاثمرقفيبلسوريا،فىفقطليس

فقدالقدي!االعراقأماوالعثصرلن.الحادية!سرةحكممصرأثناءحالةإليه

الفاتحين.أباطرتهظهربعدقديكنول!اهداخليةمفماكلفييتخبطكان

أقاليمبا!اثمفلمصطينمعالعلاقاتموضو3بالبحثنتناولسوفلذلك

سوريا.

الوثائقفيالفادحالنقصهوعنه،بالرضيناثمعرولاحقا،لهنأسفوما

الكتبع!كلياالمختصوناعتمدلذلك.العلاقاتموضو!تتناولالتي

.الحدثبعدطويلةقروناكتيت-وقدوالتوراة-لإنجيلالمقدسة

!سرةبدايةفيوجيرا!كامصهربينالخارجيةالعلاقاتتدهورنعلمكنافان

برديةفيحاءمامثلنفسهاالمصرلةالمصادرمنوالعاثمرلنالحادية

حك!اأثناءالعلاقاتهذهعنيثيءكلنجهلبالمقابلفانناؤينآمودن"،

الليي.*صلذويالفراعنة

قد،العبرانية-المصرلةالعلاقاتأنإلىتشيرالمقدسةالكتبأنحينفي

البيتينبينمصاهراتوحصلت21أواخرا!سرةفيالتحسنمننوعاشهدت

مصروفلهصطين-فيالحاكمين

22،المصطرلغايةا4السطر11،لإصهحاح،الأولالملوكسفرفيوردلقد

أولىوأنهءالعبرانيةالدولةلإناثصاءالتروبمنالكثيرخاض"داوود"بأق

إحدىوأثناء"يوءاب".لقائدهلهالمناوئةالقبائلمنالكثيرإبادةمهمة

!ميرإلاف!كاذكركلقتل6يلامدوميإنعلىالقائدهذا!كاقامالتيالمجازر
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،قصرهفيوأواهالفرعونفاصتقبلهمصر،إلىأصهحابهمعفرالذكط"هدد."

تاشبينس"ا.!االملكةبأختوزوجه

يفترضونالمختصينف!ن،الملكهذااسميذكرلا.المقدسالكتابكانوان

!كزلاحتمالكانوانالثافى"ا"بسوصنسخليفتهأو"صمامونيكونبأن

منهقربصيامونأنيعتقدمنالمورخينمنهناكبلمميأمون".هوتقبلا

يأءالمصريللعرشالداخلىالعدولمحاربةجانبهإلىوأراده..هدد..الأمير

وطنه.إلىرجع*هدد"أنغير"اللهبيين.

الكتبفيذ!رالذيالفرعونبأن،المؤرخينمنأخرجمعيعتقدحينفا

فأعصلىفلسطينجارتهمنالتقربأرادوأنهالثائ""ابسوسنسهوالمقدسة

2.كمهرالكنعانية*جازر"!مدينةوأهداهادا.صليمان..،زوجةابنته

فلهمطينفيالقويةجارتهااتجاهالمصرلةالمصياسةطبهعةهاهذهكانتلقد

كانتفقد4مصرأنذاكلطروفونطراوالعاثصلن.الحاديةالأمسرةحكمأثناء

أملع!مصليمانأعداءتهشقبلفأحيانا،وجهينذاتممياممةع!تعتمد

أميرةلهفتزفتصاهرهأخرىوأحيانا،عليهوالقضاءأوطا!كمإلىعودتهم

وقتفيفتحهاصليمانعلىاصتع!،التيالمدنإحدىومعهافرعونية

ممابق.

البدايةالميلادقبلالعاشرالقرنوبدايةعممرالحاديالقرنأواخرويعتبر

فقدصليمانءابنهثمداوودالملكأقامهاالتيالعيرانيةللدولةالحقيقية

موانيماهاءلىالقديمالعالمتجارةحولاكماو*دوميين،الكنعانيينسخرا

الموافىطرلقتأخذالعرليةالجزلرةوفميهإفرلقياتجارةكانتأنبعد

منمبافمرةتخرجسوريا،فأصبحتموافأاعل!ومنهاالدلتا،ومدنالمصرلة

علىمرفأسليمانأقامحيثلآدومالبحر!حمر،ومنالعربيةالجزلرةفصبه

ا-،!!3!تط+.3!ا8!!هاحه*!،.3!!+ك!ول.كه!"قخه.!.136

حم!،حا!ا!!،-32!هحلا!!!ه!ع،امحه!كا!!ءاأه93!نعهاكعأ97.6.!.ك!لا
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ث!احمولها،الممفنفيهتنرل01!ه!ع!!!ك!جبرإزيون01وهوالعقبةخليج

صور."ثمأورضليمباتجاهبراطرلقهاالماثمحونةالقوافلتأخذ

ا.بيرانقدرهاجعركيةرسوماالتجارةهذ!وراءمنيجيسليمانكانلقد

فيمن6حوالطت!ماوكطاغرلقيةوحدة)تالنتتالنت666بس!طهع

.2الذهب

مصهرهعلىفرعوناالأولشيشنقأصهبححتى،سليمانعهدينتىكادوما

فايجدلملكتهالمهار،مصراقتصادبعثياساممية،أهدافهمنوكان

!صهطدامعليهلزاماف!نال!صدف،هذاتحقيقعلىيساعدهماالداخل

العبرانية.بالد!ولة

أورشليمع!الأمولفميشنقالفرعونحملة4-

العبرانيةالدولةع!يلأولشيشنقشهاالتيبالحملةكثيراالمختصوناهتم

ركزوقد.أورشليموعاصمهايهوداومملكلةإسرائيلمملكةبهصطر-عا:

تحتضهنأنهاأساحماعلىغيرهااكثرمنأورضليمعلىكلهذلكفيالمختصون

مقدسة.مدينةأ!صاأياكلوها.،0معبد

طبيعةلمعرفةمستفيضافحصاالمقدسا.الكتابالمختصونفحصولقد

مملكةقصدتالحملةهذهكانتإن،معرفةأجلمنوخاصةالحملةهذه

لجأقدايردعام+0ملكهابأنعلماأيضا،إصمرائيلمملكةشملتأوفقطيهودا

لمالتوراةبأنالهايةفياعزفواأنهمغيرممابق.وقتفيشياثمنققصرإلى

كاملة.القصةتحفظ

يصصبابعنالبحثفاانكب،اكزموضوعيةالباحثينمنآخرفرلقالكلن

وهطعها؟ترتبتاليالفعليةوالنتائجوقوعهاوتار-الحملةلهذهالحقيقية

فقط.المقدسالكلتابع!اعتمدالذي*ولللفرلقبالنمصبةمنهيةمسائل

أ-ا!5!ي055!ة4ء.ر09

2-ح!،ل!كلأ!.)أح.ههحا:كا.ه.92-28
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الهشةفيكانتشياثشقحملةبأنلإنجيلفيومنهالتوراةفيجاءلقد

كانفقدذلك،فيالهصببأما".سليمانبن"ارحبعامحك!امنالخامسة

عليهفسلط،اللهعبادةعنوتخليهسليمانابنعصيانع!اللهمنعقابا

.الفرعونغضب

لأنأسبابها.أولافيوكذلكةشيشنقحملةتار!فيالمؤرخوناختلفلقد

"البوابةو!!ولشياثصنقانتصهارحدثخلدتالتيالمصرلةلاثار

في.التاريختذكرل!االغرضلهذاخصيصاالفرعونأقام!كاالتيالبوبممطية.

جلبتالتيمصر(بصعيدامبوكوم)جنوبسل!صةمحاجرجبالعثرفيحين

حكممن21العامفيبدأت!عمالبأن،البوابةلبناءاللازمةالخجارةم!كا

249سنةمنجان!فهأيا.لاولاليوم6شوموالثاني"ا"االش!سرءشيشنق

ق.م.ا

الملكرس!الأن،عليهويؤكدونالباحثينمنفرلقالتار!!صذاويأخذ

)أنظرمكتملغير،الكرنكمعبدنمارع-لآمونلالهأماميولشيشنق

!ست!اول!ا.البوابةنقثىعمليةأثناءتوفيالفرعونأنبمعنى6(؟رق!االلوحة

الفرعونع!صدأواخرفيكانتالحملةأنأيالنقثى،إكمالبأمرخليفته

يلأول.شيشنق

ا-!اول.ف!عا!ء!هه0ءآ103-501.
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أم!نلابهلالنراليناللأابابفمورلالأ"نمبئشالنرسثمل!رف!،حةالأ

البوشةاللزبةعليموجو!المنالرم!نمل.:ناغ!الرأممنطمأن!ص!لةعليلاحلأل

الثرنهس!د

أخرلاتفييكنل!افلسطينإلىشيشنقخروجبأنفيرىالثافطالفرلقأما

فيشديدةداخليةبمعارضةاصهطدموأنهخاصهة6عهدهبدايةمعبلأيامه

الذينالجندقادةبهيرضيمايجدولمهفارغةالخزائنوجدلماحكمهبداية

.(1فلسطينإلىأنظارهوجهلذلكمعه،وقفوا

الكتبعلىيعتمدلأنهليسيول،الرأيترجحلأحوالشواهدكلأنغير

(.الحملة)أيالحادثهذاسبقتأمورحدثتلأنهاوانما،المقدسة

ا-!ال!55"ه".ءأ93.0.1.!-،!عولهم34ه".5أا87-50.
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اةيربعامسليمانلعدوا!ولشياثمنقالفرعونبلاطاستقبالاالأمور:هذهمن

المسخرلنالعمالرئيسكانالذي(الأردن)غربصدرةمنا!فرا!طنباط.ابن

دإ"داوود"مدينةمن(اس!ولا5ال!صودعند)ويسىالنازلالطرلقلتعبيد

ا.سليمان.ا.أقام!االتىالجديدةالأحياء

فيوتحكلمهالرجلشخصيةقوة"سليمان"الملكلاحظاالاعمال،هذهوأثناء

منه.سليمانقربهلذلك،عماله

فيبدأثمالكلنعانيين+يسخرع!كدهبدايةفيكان،سليمانأنالنبوءةوتقول

العمللهذااستاءوالذلك،إفرايمقبيلةومهمأيضاءإسرائيلبنىتسخير

أحسنصيجدوافلمءسليمانعلىللتمرديتزعم!ك!اقائدعنوبحثوا

لممانع!النبوءةسمعولماالأمر.بدايةفطيلأخيررفضهذالكنا.يربعام"،

وعاثصرةإسرائيلمملكةبحكماللهفيهايعدهوالتيالثملوفط""أخياالني

بعثءسليمانالملكاءلىالخبروصهلولما.القيادةأمرقبلالهود،منأسباط

الذيلإولهشيشنقالفرعونهسليمانعدوإد"يربعام".ففر+لقتلهوراءه

.أ..قصرهفااستقبله

موثقأمروهوسليمانأواخرعهدفيكان"ميلو"أيالنازلالطرلقإقامةإن

حكمالذى01،"رحبعامولدهبمنالعبراتمهالمملكهلمزكصوبوفاله.ومعلوم

!صودامملكةوأنشأ01و.ابنيامينا."يهوداوهما)قبيلتين(فقطسبطين

أورشليم.وعاصمها

.السامرة"إسرائيل"وعاصهـم!صاوأنشأ،الشمالطالنصف01ا"يربعامحكمحينفي

ق.م.039أوق.م359حوالطهذاحدثلقد

ا-3أ+!!!طع،055عأح1610.!-301،ء"هلأه055.،أح066.0!-523
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ا!ق!سة-ا!وربفيجطءبماأخذناإذا-سنواتبخمطىالتار-هذاوبعد

الحملةبأنيرىمنهناككانوإنفلمصطين.علىشيشنقحملةحصلت

م."ق.229سنةتوفيسليمانأنأساسعلىق.مء179سنةوقعت

الأوللشيثمنقبأنيجمعونيكادونالمصرلاتعلماءبأنهناالتذكيرويجدر

؟مق.249سنةتوفي

موضو3في"يربعام"لإفرا!االلاجئاستاثصارقد!ولشياثصمقبأنويعتقد

سليمانلأن6بالترلثعليهفأشار،سليمانمملكةإلىمصريجيشخروج

فيهأدخلجيثمافأنثمأ،الفرصةشيثمنقاغتن!اوقدقويا.جيثمايملك

شيشنقأنهذامننف!كمفهل2.الليبيينوبينبينهليوازنالعنصرلإثيوب

؟؟عليهتمرده!اويخثىالليبيإبئ،قادتهمنيتخوفكان*ول

الحملةأسباب-

قدالمؤرخينذلك،فإقفيالتوراةذكرتهالذيالهصببعنالنظربصرف

فيرىفلهصطين؟علىشياثصنقلحملةالحقيقية*سبابحولأيضهااختلفوا

لإلهأمامليطهرالجديدالفرعونطرفمنوتكتيكحركةكانتبأنهافرلق

العظماءالفراعنةبمظ!كريلأجني-أصهلهرفضواالذين-وكهنتهرع"-"أموق

آمونمعبدخزائنأغرقواوالذين6المصرلةلإمبراطوريةعهدفىالفاتحين

والكنوز.3بالخيرات

الاثصاسو-لتأديببجياتصهخرجالأولفصياثشقبأنآخرفرلقيرىحإنفي

نحوساروم!صاسيناء6شمالتوغلواالذين-رحبعامأتباعمنسيامون

ق.مه.259حوالطأيرحبعامحك!امنالخامسالعامصائفةفيأورشلي!ا

على!ستحواذيرلدكانلإؤلءشيشنقبأنالمؤرخإنمنآخرجمعورأى

.-.آنذاكالعالمفيمدينةأغنىبأنهاأورشليماش!صرتوقد،سليمانكنوز

614-ص3.أالامسرةحتىالحديثةاللولةقياممنذ3،ج-القديمالأثنىمصروالفمرق.!رانبعوصمحمدا-

2-ا!!5علأ!،!ا3ءطرحح!4هم.!علا!!!.مهـا

3--!.!ولكع"34هه."ش1105-

4--ءأن!3حهءطءطأممظ"4ءلآكهلا!،أ!خم592.4970-
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اتخذهالذكطالقرارفيمتوفرة!سبابهذهكليجد6المتبصرالباحثإن

فلسطين.لغزوسبباكثرمنلديهكانوقدول،يفميثشق

فيالممواء،علىالاثماسووالفل!متيونمحاولاتمنكتيرامصرعانتلقد

آثاروهناكسيناء.جزلرةشبهشرقشمال،المقببصحراء!ستقرار

رجللاولشيشنقأنكما6فلممطينع!اتتصارهتخلدا.سيأمون"للفرعون

الماثمواش-،الجندقادة-قبلهمنأجدادهووظيفةوظيفتهبطبيعةعسكلري

لاشرةملوكتركهالذيم!روبالفتاتبعرشليقنعقطضعيفايكنل!ا

وهوالشعبأنينيمممعأنيشطحل!اإنهبلالضهعفاءةوالعشرلنالحادية

لاشرةحكمطيلةمصرعاش!كاالتىالفوضىجراءمنالفقرعبءتحت

بذكائهأيضابل.بقوتهفقطليصأقرانهبينتميز!ولفاثصياثصنق.السابقة

وطموحه.

عزلمتهمنليقلليكنلم،الفراعنةعرشعلىأجلسصهالذيالكبيروطموحه

بألفالمؤرخونبعضقدرهالذي،سليمانالملكجيث!وتعدادقوةأمام

أ.فارسألفعاثصرواثنىعربةمائةوأربعة

يظهرمنها،أنكثيرةلأسبابفلسطينغزوقراريلأولشيثشقاتخذلقد

لمبأنهي!حولشواهدأثبتتولقدالعظماء.العهصكريإنالفراعنةبمظهر

المصرلينولكلللكهنةيثبتأنيتوقكانأخرىجهةومنم!صم؟بأقليكن

القائدوهوالفرعونهذاأنهوالرئيصيالممببولكنمصر.بعرشجدارته

الصعيدعلىوسمع!كاهيبهامصرإلىيعيدأنفييطمحكانالعهمكري

أثناءغفلةحينعلىمصرفقدتهرزقءمصدراسترجاعوخاصمةالخارجي

العال!اتجارةع!المصيطرةوهو21(،الإشرةوطيبةتانيسحكامتناحر

القدي!ا.

لشيفشقالفرعونعقلورجاحةحكلمةهوهناهإليهلإفصارةتجدرماإن

لذلك.خصمهتقديرقوةفييخصليجعلاهيكلونالموطموحهفقوته*ول+

ا-؟.أ!3ح+ولء،!.أح،.".ه:9282--
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وما.آنذاكلإقتصاديةمصرأحوالسوءرغمالحملةتار!وأجلترث

مملكةيقصهدكانأنههوهالحملةهذهفي!قتصاديالمصببويرجحيؤكد

نأأيلأحمرهالبحرإلىالمؤديةالمدنمملكلتهفي"رحبعام"ورثفقديهودا،

إرثضمنكانمصر،عنالتجاريةالمصالححولالذيالتجاريالطرلق

منالذخيرةو!كيئة،المدنتحصينإلى)رحبعام(!خيرهذافمسى01،"رحبعام

نمصائهمنوالعاثمرلن)28(الثمانيةأبنائهووضعاللازمةوالمؤونةالهملاح

.المدنع!)06(الممتينعثصر)18(واماءهالثمانية

بوبممطة.،تانيسمثلالمصربةالدلتامدنمطلبشيشنقتبنىلذلك

موانهالتعبرالجزلرةشبهتجارةاسترجاعفيومنفوأثربيسمنداسسايص-

أسوريا.نحو

وهومباشربهصبب*ولشيثصنقالفرعونتذرعكل!كاالممابقةوللأسباب

المصرلة.الأراضيالساميينبعضدخول

مايلى:26و25الممطران14،لإصحاح8الملوككتابفيجاءالتوراةومن

أورشلي!اإلىمصرملكشياثشقصهعد.ارحبعاما.للملكالخامسةالسنةفي01

جميحوأخذلثيء.كلوأخذالملكبيتوخزائن،الرببيتخزائنوأخذ

أتراسع!كاعوصمارحبعامالملكفعمل،سليمانعملهاالتيالذهبتروس

القصر".أبوابعلىللحرسأعطاهانحاسمن

ماجاءفقد5و2السطران12،لإصحاحالثافط،يامأخباريكتابفيأما

إلىمصرملكشيشنقصعد01"ارحبعامللملكالخاممصةالشةافي1يلى:

ول!ا،فارسألفوستين،مركبةومائتيبألف6الربخانوالأنهم،أورشليم

وسيكيينلوبيينمصرءمنمعهجاءواالذينالشعبعدديحصيكن

".2أورشليمإلىوأتىلووداالتيالمحصنةالمدنوأخذونوبيين

أ-.لى++حكلأ!،حأء.هه.32.0.1!-.!ل،ح؟!30-55أ،ع.255.0

2-.!ه!.ول،!ء"،أأمما055أ!ا-692.39205-.-،.-..261صالصابق.المرجع!رازربيوسمحمد
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ويقولالماثماة.منألفمائةأربعةاالأعداد،هذهإلى."جوزيفوصا.ويضهيف

فأمرهشاكيا،باكيالثهرحبعامهر3أورشلي!اماثصارفالجيوشوصهلتلمابأنه

عبيداسيجعل!س!ا!انمانهائيا،يبيدهملنبأله!!ء3النيلسانع!الرب

استمململذلكللأنممان.والعبوديةدتهالعبوديةبينليفرقوا،للمصرفي

يحزملمالذيدائما-جوزيفوسحهب.لاثميثصنقالمدينةوسلم"رحبعام"

كنوزها.أع!واستولىقداس!كا

منعودتهوفورالأولشيثشقبأننعل!افإنناالمصهري،المصدرعنأما

عل!كا.الغزوةوتخليدالكرنكمعبدفيالبوبمصطيةالبوابةأمرببناءفلممطين،

ذبحتمثلتقليديةمناظرتوجدتلك،البوبممطيةاالبوابة10جدرانوعلى

*سماءمنصهفوفعثمرةمننصوبجانبهآمونلإلهأمام!سى

شيثمنق.احتل!صاالتيالمدنأسماءأطروماداخلالموضوعة

عددهابأنفرلقفيعتقدهالمدنهذهعددحولالمختصهوناختلفولقد

يلأسماءهذهمنكثيراوأنموقح،أومدينةوثمانينمائةالأصهلفيكان

بأنهاآخرون.ويرىمدينةوخمسونمائةبأ!ساآخرفرلقيرىحينفا.مهشم

.2وخمسونوستةمائة

بأنيعتقدوقفقطهالتوراةع!اعتمدواالذينالمؤرخينمنفرلقاأنغير

الفرعونوأنفقط،أورشليموعاصهم!كايهودامملكةقصهدتالحملة

مواقعأسماءالبوبممطيةالبوابةع!ذكرعندمايبالغكانا!ولشيشنق

)أيعليهمحسوباكانا"يربعام"وأنخاصهةشمالاهإسرائيلمملكةفيتوجد

"مجدو"قلعةفيعثرأنإلىساريالاعتقادهذاب!وقد(.حليفهكانأنه

الاوصهولهذكرىيخلد،الفرعونخرطوشعليهنقشع!فلسطينشمال

ا-03هر!!!ه،3ءانلاذمحمكهناه!وءت6!هء!ءأ3ء4زفلا!"-هاء!ل!5ء4ذساولص!!!هءا3

53حهكعأ.!!س!!،ط!31!فهول!هه،352.0+2891-

2-"خهم!مم!74!هأ.!5.00أ(."323.0.-ا!ول30554فى.08.0.
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لإسرائيلالثصمالمدنأسماءيفهصروجودالذيلأمروهو.أفلسطينشمال

البوابة.ع!

لشيشنقجزلةطواعيةدفعتالشمالمدنأنإلىأيضاآخرفرلقويذهب

الجنوبية.يهودامملكةمنمحتملاعتداءمنحماي!صامقابلاالماوله

مصرشهدتهالذجماالرخاءأناعتبرواعندماكثيراالمورخينبعضبالغلقد

أخذهاالتيالكنوزمنكانلها-الليبينحكممنيلأولالقرنطيلة-

فيالعالممدائنأغونمنكانتأورشليموأنهأورشليممن!ولشيشنق

.2العاشرق.مالقرن

يقمصمهأنلإؤلشيشنقبإمكانكاركبيراكانمهما4الكترهذاأنواعتقد

إذاخاصمة،سنتينأوسنةفيينفقهأو4حربكغنيمةوقادتهجندهبين

زنةمص!كور.ذهبمنترسمانتيعنعبارةكانتالكنوزهذهبأنعلمنا

كماأيضا"ذهبمن3مبنمائةوثلاثةالذهبمنأمنانثلاثةمنهاالواحد

ا-618.4الصطرالعاشرهلإصهحاحلأولالملوككتابفيجاء

عجلةبعثالكترفيهذااستخدمبأنهلاولشياثمنقللفرعونالتار!وياثمهد

منقرنينحوالي)منذالثالثرمسيصع!صدمنذويعتبرلأولوالتعمير،البناء

منجزءاأناستبعدولالالكرنك.أمونمعبدتوسيعفطفكرالذي(الزمن

فيمصرلمعابدلأولاأومصركونقدمهاالتيالهداياضمنكانالكنوز،هذه

أنهوذلكفيالظنوأغلبالذكرسلفكماحكمهمنا!أولىالشوات

نأإلىأساسايرجعفلهمطينع!شيهمنقحملةمصربعداقتصادانتعاش

إلىالعبرانيةالمملكلةمنالتجارةطرلقتحويلفينجحقدالفرعونهذا

ا-".3لاه5ءول!!*+8-!اأ؟-ول3ء،7ل!كهك!!،(ا!ءاكهأء+5غم!عههأ!4!ف!ممن!ء")-

2-ثيه،5ول!م!3!،!!.أح،."426.

فىترص"2اما.!ذهببقطعمملوءةاوترصمبن3مقدارههيممتىالزمىموالعرميةاللغةقمجئ3-

الباحث()تفصيرالذمبمنمصهـنوعةمجن

4-،سا!أ!اء..500أ.9830.1.
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الولاءفروضلتقدي!اتسابقتوصوريافلسطينمدنوأنمصهر.موانئ

سنوية.جزلةبدفعوالتعهدوالطاعة

منتجنيهلمصهر،دائمرزقمصدرضمانعلىاكزأؤكدالمقامهذاوفي

منكثيرةمواقعإلىومهاسورياباتجاهالدلتامدنتعبرالتيالسلح"جمركة"

القدي!ا.العال!ا

ا!أولفميثصنقبعدالفلسطينيةا!لصربةالعلاقات2-

ول!ا.العبرانيينمملكتيعلىالزمنمنلفترةسياد!كامصرتفرضعادتلقد

وباثصكلأيضها،تأثرهمابلفقطالسنويةالجزبةتدفعانالمملكتانهاتانتعد

والموازينالهيراطيقيةالكتابةاستخدمتاحيث6المصرلةبالفقافةكبير

المصرلة."والمكاييل

*سطر،14لإصهحاح،الثائأخبار!يامكتابفيدائما-التوراةوتذكرلنا

مملكةضدحملةجرد+حط!ص!ل!6ا"زراش"ايدعى!وشياقائدابأنأ5إلى8

ملكول!م!!!ا.آصاأنغير.عربةمائةوثلاثةرجلمليونتعدادهاوكان!سودا،

وهزمها.الجيوشلهذهتصدىيهودا

إلىيدفعناالذي*مر،التوراةغيراخرمصدرأيفيالخبرهذايردل!ا

ذويالملوكطرفمنمحكلومةالفترةتلكمصرفيكانتإذاالتالط:التساؤل

كوشي؟قائدالمصرلةالجيوشيقودفلماذاالليبىه!صل

الليبيين،الملوكمنلملكقائدهوالكوضيهذاأنإلىمونتييه--وذهب

له.2معاصهراكانأسا"01الكلوديالملكوأنالتافي،أوسركونيكونوقد

"زراش"أرسلالذيالملكيكونأنأشكف!ننيذلكمنالرغ!اع!لكلن،

بالفوضىمليئةكانتحكمهفترةأنذلكالئافى،أوسركونهوفل!مطينإلى

وكان،صفوفهفىاناثصقاقانفسهالحاكمالبيتشهدوقدولاضطراب

ا-!.ه4!م!".!!لا*طآحا!كم!ة!!!ءه!ءل!هة4!!!!6للهء!حم!اف!لافعهحا

،ح.!.3.10

2-!-!،!هولحا03كهه!ع!هاءمح!ال!الا!ه!ي!ه.4.ول-.27.0
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لماأبهغيرمملكتهوأمراءقادتهشملجمعأجلمنيكافحالثائأوسركون

الهائل.العددبهذاجيشإرصالبإمكانهكانومافلسطينفييحدث

أدبعنورثوقد!ولءأوسركونهوالملكهذايكونأنأرجحلذلك

فلممطينعلىوالدهحملةوذكى،مزدهرةموحدةمملكة!ولشيثشق

السنوقيالجزقيدفعورفضآسا.ا.االملكتمردفلما!ذهان.فيراممخةكانت

ليؤدبالكوشيقائده-متقدمةسنفيوكانالأولأوسركونأرسللمصر،

العصاكل

فيحدثتالحملةهذهأنإلىالتوصلمن-كتشنتمكلن-مقارنةوبدراصة

ق.م987سنةتوافق"آساا.وهطصحموداملكحك!امنعشرةالرابعةالسنة

السنفططاعناوكان!ول،أوسركونحكلممنوالعاثصلنالثامنالعامأي

6.آنذاك

منتمكنناأخرىوثائقوجودعدمهوالمقامهذافالهنأصفماأنإلا

فينشككأنناإذ.التوراةفيجاءماترفضأوتؤكيد،أخرىع!كفةترجيح

لوا!صاتحتانضوىالتيالصغيرةالمملكلةهذهيهودا-ملك01آمما01تمكن

كانومهمامصر.جيشع!التغلبمن-اليهودأسباطمنفقطسبطان

أضامهمنظما،فتياجيشاكانبأنهنعتقدف!ننافيهءالمبالغجندهتعداد

سابق.وقتفيسليمانللملكبهليتصدىالأولشيشنق

الفراعنةأخركان*ولشيشنقبأنيرىمنالمورخينمنهناكأنغير

انشغلواقدبعدهمنخلفاءهوأنصوريا،فيحروباخاضواالذينالعظماء

*باطرةخطربظهورإلا،السوريةكأقاليمفييفكرواول!امملكهم،بأمور

خاضالذيق.م(83ء82)والثالثشلمنصرعهدفيوخاصهة*شوريين

علىقالرةالممالكهذهتكنولمسوريا.ممالكابتلاعأجلمنعديدةحروبا

لأنمضطرا،-الثاني..أوممركونفيهافصزكحلفافكونت،منفردةمقاومته

كانتالحلفمذامصرفيوماثماركة4مصرأبوابعلىأصهبحالخطرالأشوري

ا-عاولء!دكاح!!-"!+.،!.3يه.!-.5ول.ا!ل!!ه055اش..430.
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منهناكبل.جندي()1555بألفالثافطأوسركونبعثإذرمزلةه!ارمحة

اشتركتالعددهذاومثلفقط،مائةبخمصاشتركتقدمصهرأنيعتقد

انضمموا،جنديألفكانبهتقدماماومجمو3"جبيلا".الدائمةحليفهابه

بمعركةتعرففصهيرةمعركةودارت.دمشقومملكةإسرائيلمملكةجنودإلى

لذلك.ا.الثالثاشلمنصر0ف!كاانتصر،العاصي!صرع!ق.م835عامقرقر"ا"

مهالتجعلالسوريةيقاليمممصاندةوهطالمعهودةسياس!سامصراتبعت

وقد،القوي!لشوركطلإمبراطورودلتطلبأخرىوأحيانابه،تحت!ثرعا

"وضباء.وحميراجمالاتاثمملهديةالثافط"أوسركون*لهبعث

منجديدةحقبةمصرفيالليبييندولةعرفتفقدالعهد،هذابعدأما

..اللامركزية

الليبييندولةحكمأثناءالفينيقيةالمصربةالعلاقات3-

مراحلأقدممنذومتصلةحمشةفينيقيامدندويلاتمصرمععلاقةكانت

تذكرأوزريسا"..أسطورة،الشهيرةالمصرلةيسطورةإنبل4مصرتار-

أوزيردسزوجهاجثةأشلاءوجدت"إزيس+لإلهةأنتذكركما،جبيلمدينة

بالأخشابمصرتمدفينيقيامدندويلاتوكانتفينيقها.جنوب"جبيل"في

ت!دالبلادهذهوكانت.أخرىولأغراض.أمون-رعا.الإلهقواربلبناءاللازمة

عهدأيلإمبراطوريةمرحلةأثناءوخاصةمصرلةمصصتعمرةتكلونأنأحيانا

الحديثة.الدولة

فينيقيابملوكاللييلأصهلذوكطالفراعنةعلاقةأنلاخوال""شواهدوتدل

*ولشيشنقالفرعونأرصصلفقد4وصداقةودعلاقةكانتجبيلوخاصة

ا.بعلات."لإلهةمعبدفيليوضعلهتمثالا+6ولا6امها"أبيبالجبيللحاكم

لهالمعاصهرجبيلملكمعي!ولأوممركونفعلوكذلكلصداقهما.كرمز

أوممركونالفرعونأيضابهعملتقليدافأصهبحتأث!هناول"ء"أليبالالمدعو

جبيل.ملكلنظيرهتمثالهأرسلالذيالثافي

ا-!!.ول4!يك!!ه.5آ"..!41.!-،ررعاس!حامة!-أ!.830.4.
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حاك!ااءلىتمثالهأرسلحينما*ولشياثشقالفرعونبأدق"مونتيها.ويعتقد

صهققاتعق!ليناقشالتمثالهذايحملمرسولابعثقدكان"جبيل"ا

الأوللشيثمفقبنيةا.أبيبال..،الملكإبلاغإلىبالاضافة،الخشبلشراء

ايهودا.مملكةعلىبحملةبالقيام

في!فيعنجثكانالأولشيثشقبأنذلكمننفهمأنيمكنفهل

؟الحربهذه

ذ!ف-كماالقوةمندرجةع!كانالفرعونجيشكلقأمرنستبعدههذا

نأ!رض!ما،مساعدةإلىحاجةفيالفرعونيكونلابحيث-التوراة

غيربأنههـلفهمهملكهاليطم!"جبيلا.فينيقياإلىرسلهبعثقدالفرعون

المصالحعلىالمحافظةهوالغزوةمنالهدفكان.وإنماالغزوةبهذهمقصود

بيهما.المتبادلةالتجارية

مص!رهالبلدينترلطكانتالتيالعلاقةبأنالمختصينمنفرلقويتفق

!ترةأرر!اءفقطليم!لها،الليبيينالملولاحىأثناءتطورتقدوفينيقيا،

)059ء85ا!جيلأصهلذويالملوكحكممنيلأولالقرنأثناءأيقو!صا،

ا!لوكحكممنالثافيالجزءأثناءأيضهاالعلاقاتهذهتواصلتبلقا.م(،

ولانقسام.الفوضىمرحلةيمثلكانمصروالذيفيالليبيين

هـر!نلمجرتجاريتعاملوجودإلىتثميردلائلع!الأثرلونعزولقد

هـل!الألبهصترحص!6منومزهرلاتجرارهالمنقولةلاثارهذهومنوفينيقيا،

أمثال.الفراعنةأصماءبالهيروغليفيةعليهمكتوبفصفاف(أبيضمرمر)وهو

فاأيضابعضهاوجدوقدالثايخا.وتكلوتالثانيوأوسركونلأولأوسركون

أ-!واقدلاشوريينبأنويعتقدأفمور.فيوكذلكإممرائيلعاصمةالممامرة

..2الفينيقيةصهيداقصرمدينةمنحربغنيمةضمن*نيةهذه

ا-.!!مأ!ه*،محأكاي!ته!د!ءالال!مأ،554!ه.ولده01

2---ول!"ءأف!ا"."هأه4.!-324
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عثرلأثرلونحيث!مميوية،القارةمنأبعدإلىلانيةهذهمثلانتقلتض

فمبهعلى،فينيقيةومرافئمواقعفيالجراروالمزهرلاتهذهعلىأ069صنةفي

ملاجةمدينة)غربالمونيكارعءعحل!د!موقعفيوبالضبطأيبيرلاجزسرة

الفراعنةأصماءعلها!تبتخراطيشلاوائهذهوع!لإسبانية(!!حا!ول

شياثمنقاسمتحملوأخرى،.الثانيتكلوت-الثانيأوصصركونوم!صمالليبيين

الليبيةلاشرةعهدمنجندقادةأسماءتحملمزهرباتوجدت.كماالثالث

القرنمن*ولبالريع*ثرفيبعضلهاأرخقدكان!انوالعاثصرلن،الثالثة

بكثير.أالتار-مذامنأقدمتاريخايفترضي!ثرفيإجماعف!ن،ق.مالممابع

هطمصرومامن!نيةهذهخرحتمتىهو:مطروحايبفالذيوالسؤال

فها؟خرجتالتيالظروف

علىتغلبواعندما)الكوشيين(لإثيوبيينأنأصحابهيفترضرأيهناك

الخاممصةالمصرلةالأسرةبدوره!اوأنثمأواالليبىالأصملذوكلطالفراعنة

وبعدالجفائزي.أثاثهامنوجرثوهاالمقابرقداسةاقتحمواقدوالعشرلن-

مموريين..لأمراءأمدوها،*نيةهذهتنظيف

!صبابمنذلكفيمنطلقإنالدارممين،جلاستبعدهالذيالرأيماوهو

لتالية:ا

مقبرةفي"المونيكار"فيوجدقدومزهرلات،جرارمنيلأثاثهذامثلإن-

لإثيوبيينوصهولقبلأيالميلاد،قبلالثامنالقرقلبدايةتاريخهافيترجح

الزمن.منقرنمصربحوالافاللحكلم

واكتشفوانقبوالما01،"بييرمونتييهرأمص!كموعلىالمكئثمفينمنفرلقاإن-

التالث"وفمياثشقالثافطيسوصنسالفرعونينمومياءوجدوا،تانيسمقبرة

ا-.رح!حا!اءا،!س!!لأ!ط"ا!!لا،حم!،!4ف!3!ء،فعهكا.ك!لاهنا:ه.ه-82.08
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قداللصهوصيكونأنيستبعدولذلككرلمة.وحجارةذهبمنحليهابكامل

.أالثمينةالكلنوزوتركواالثقيلة!نيةأخذوا

أقصىلغايةووصهولهاالمصرلة!نيةهذهانتشارمثلالسروراءأنواعتقد

وفينيقيامصربإنالتجارةأنهو)إسبانيا(المتوسطللبحرالغريالحوض

الكلبيرةالجراراتتصدرهدهمصهركانتوأن.الفترةتلكفيجدانشطةكانت

فيتعلقالتيالدلاياتم!يا،أخرىبضاعةإلىبالإضافةبالخمر،ملطئة

منالمصنوعة)الخنفمماء(الجعرانمثلوالتعويذاتالتمائ!اومهااالماعناق

البرونزمعدنالفينيقيةالمدنمنمصرتممتوردكانتهذا،ومقابل.الزجاج

)النحاس(.

وهوالميلادقبلا!أولىيالفمطلعقبلالمعدنهذاتعرفلممصرأنإذ

المتوسط،للبحرالغرلىالحوضإلىالفينيقيةالسفنخروجيواكبتار!

المختصونيرلطلذلك)إسبانيا(.قادشفيفينيقياممشعمراتأولوانشاء

باستخدامذلكعلىويؤكدونبلقادشمرفأمصروتطورفيالنحاستوفر

أنتجتااللتإنالليبيتين23و22يلأسرتينحك!اأثناءمصرفيبكزةالنحاس

وتمثال*ولط""بدوباحمهتمثالمثلالصهنعومتقتةمدهاثصةفنيةقطعا

الثافط.2تكلوتالفرعونا.كاروماما"زوجة

22-23الأسرتينعهدفيعرفتمصرقدبان..يويوت".يرىذلك،والأكثرمن

مزجتقنيةوأحسنوا،وأنيقةمتطورةجدأنواعها-بكل-معدنيةصناعة

بالأسود.3الأحمرالنحاس

مصرفيالمعادنوصهربقيةالنحاساستخدامتؤكدالتيالدلائلمنوربما

المدنمناستيرادهوأيضااللييلاضلذوكطالملوكحكمفةرةمنابتداء

فياستقرتم!صمةصهويأ)منفينيقيةجاليةوجودهوهبالذاتالفينيقية

ا-!هرهكا!!ءا،(ءاة43ح،1ء!ع!كهحهاعع3لإح!ههول5!ا!ش!ه!عث!!4،ء.44!*ولهـهـع

!ف!!ءك!لا!.!!!لع!لهء3!!4كلة4ا!ؤا4ح!محا!3،1!ما.!عوطحط:لك!ل!ح

217-216.":0.8791.

2-)ه!.!الم.هه0ءا01ء.312.

3-!.3ههلا!يمول!!د!5!ل!ء*!اآلاهك!5!كه!ءه.!!ه-74.
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مص!لمفيالمعدنيةللصناعةهامامركزاالمدينةهذهكانت)وقدمنفءمدينة

.أالصوريينمعهمكريهمىكانحه!ابأنوقالذلك،بعدهيرودوتذكرها

الصناعية()المدينةمنفإلهبينلإغريقوحدالسصبب،لهذاربماإنهويرجح

وهيباتوسسوخوريسمثلالمعدنيةالصناعاتحماةلإغرلقبآلهةبتاح

3.2ط!اهكمقه-ول!!أ5عأ3

.وكانوابالمعادنمصريمونونكانواربماالفينيقيإنبأننفترضف!نناوبالتالط

جاليةاستقرتكماوص!نعها.المعادنهذهصهرمهاراتالمصرفييعلمون

وكانتلسورياالمصريةالأراضيأقربوهطالدلتا(،)شرقتانيسفيأخرى

مدنأي،وجبيلوصهيداصورمنكلمعتجاريةصهفقاتتعقدالجاليةهذه

االأص!لية..3الفينيغيين

جيرانهابقيةمصرمععلاقات4-

جنوبالنوبةأي،الجنوبفىجيرانهامعالخارجيةمصرعلاقاتعنأما

بتبرمصرتمونالوس!لى،الدولةعهدمنذلمصرتابعةكانتفقدءأسوان

انفصلتثمالعثمرين،يسرةلغايةوذلك.متنوعةأخرىوبضائحالذهب

وبقيتعشر،الحادكطرممميسالفرعونع!"بانحصي"القائدإثرتمردع!سا

قرنحوالطأيوالعشرلن،الحاديةالأسرةحكمطيلةمصرعنممصتقلة

عرشع!*وللشياثصنقالفرعونجلسأن،إلىالزمنمنقرنونصف

علها.سيطرتهاستعادالذيمصرء

!عفميثشقانتصارنصوصجانبإد-الكرنكمعبدع!آثاروتش!صد

النوبةخيراتيقدمالفرعونتبين،ونصوصرسومعنعبارةوهي-العبرانيين

الأولدشياثشقكانإذاماحولنصوصانملكلاولكننارع.-آمون!لهةلملك

النوبةأنأمءالنوبةع!وسيادتهسلطتهلاسترجاعالقوةاستخدمقذ

112.فقرة23،ا2،صا-ميروثوت.ج
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هذامصمعةبسماعفقطلمصروالولاءالطاعةفروضقدمت)السودان(

أ.المحاربالفرعون

نأسفف!نناي!صهلى،وط!كمليبيامعالليبى*صهلذويالفراعنةعلاقةوعن

والوطنالمشواف!القادةبينالصلةبقاءعنتتحدثنصهوصوجودلعدم

نأكما4الأصلىوطنهممعصلةأيقطعواقدالملوكهؤلاءونثمعروكأنلأم.

فيحكمهمبدايةومنذالليبم،االماصلذويالملوكبأنتدل-*حوالشواهد

ياثمعرواولملمصر،مممتعمرلنبأنهمياثمعروال!أ،ن!الهتار!غايةاولمصر

الهكمموسبحكلمحكم!صممقارنةيمكنولاهبذلكا!لصريالاثصعبأبدا

سابق.وقتمصرفيغزواالذين

ذويالحكامهولاءبأنالقولنستطيع،وهناكهناأخبارمتناثرةخلالومن

القوافلرئامصةأوالليبيةالواحاتفيالوظائفأه!اأعطوااللييالأصل

إلىيلأمرهذاياثميروربما،المالكالبيتمنقرلبةلثمخصياتإلهاءالمودية

يلامم.الوطنإلىالمؤديةالمناطقبهذهالليبيإنالفراعنةاهتمام

الفرعونيةالقوافلرئيسصاحبهاإلىتتسبالتى)واشات!صاتا(لوحةوهناك

رئيهصهوكان،الليبيةالصحراءواحاتبينالمواصلاتطرقع!والمراقب

حاكماوكانالمشواش،لقومالعظيمالرئيصلقبيحمل)حاتيحنك!االمباشر

يحكمكانأنهأيضاويحتملالغرلية،الدلتامنجزءعلىالفرعونقبلمن

2.الواحاتياثمملليبيا،بلادمنغيرمعينجزءا

ا-،صولفمااا!طح*!.ش".!.392.

لالأنهءالرابعويرتبهصنة.37حكمالذي322صرةملوكأخرمنا.الرابعبتصبئصنقدارم!"-يقصد2-

."كئشن+ومنهمالمتخصصينبيناجماعثمبهمناكأنحينفي.الأولاوسكرونينالثافىفصيفمنقبحكميعتقد

فقط.صنواتصتإلايحكمفلموالعثصرلنءالئالثة*صرةفيثميثشقاماالخاسة.!مرتبتهبأن

عند:ذلكراجع

ل!-ح!م،!9(،كحك!*امم!24-73-322خ"ا3ء!!ى"!أا!+ء3ء744!هكا343أةاعها!ا!افطه

ممها!"ء!،ء!ط!حهمحز!في،.!م!ك!كع!ل!!خ!3؟-لع!!3191:3..!ار.6
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الثانيةلأسرةملوكآخرعهدإلىتاريخهافيترجعاللوحةكانتواذا

للنظاماستمراراكانبالتعييناتالخاصالنظامهذاأنشكفلا،والعثمرلن

".!ول"شيثمنقالليبيةالدولةمؤسسوضعهالذي

مرحلةأثناءمصرفيأطماعلهاكانتقرطاجةأنإلىلإشارةتجدركما

شيشنقحكممن37العامفيطيبةعلىاستولتأنهاويحتملالفوض،

لتعصكافيةمادةنجدولا"،3!كه!لأ"دارسيعندذلكوردكما16الرابع

مجردفعلا-حدثتإناعتبارها-ويمكنالخبر،هذاحولاكثرتفاصهيل

بعدل!صاذكرانجدلالأنناذلك.بعدقرطاجةانممحبتثم،طيبةضدحملة

غيرهاأو،طيبةفيالفترةتلكمصرفيحكامأنإلىلإشارةيمكنذلك.كما

الليبيإنمنقادةيحكلمهاكان،مستقلةإماراتأقامتالتيالكبرىالمدنمن

لأنه!ا،مساعدةأكطيقدموالموأ!صم6المشواشقبيلةأومنالرلبوقبيلةمن

طوبل..زمنمنذمتمصربنكانوا

معاصهراكانالذيحور"،"عنخالليبوزعيميكونأنأستبعدفإننيلذلك

أخرىج!صةمننعل!الأننا6طيبةإلىالقرطاجيينقادقد،الخامسلاثصيشنق

هطآنذاكرئيس!صنوكانت،آمونلإلهحرل!اضمنكانتابنتهبأن

وتركطييةعلىنفوذهب!صطالذيعنخ""بطالكوشيمالملكأخت"آمنرديس"

عممكرلة..حاميةبها

د987.ص.ج.القديمةصصهرحصن.ممليما-
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الليبيةالدولةفيالحكمأزمةأ-

منابتداءخاصهةوبصفةيلأولشيشنقخلفاءحكمبدايةفيالملكيةتكنلم

الفترةهذهتعتبرإذ،عليهتحهصدأنيمكنوضعفيالثائأوسركونع!كد

".أوسركونالملكحكمهاوالتي4ق.م085غايةإلىق.م874منا!لمتدة

ولىيالبوادرتظ!كربدأتحيث،الليبيةالدولةتار!منحرجةفزةالثافط"،

الحكل!ا.حرمة

الفوضلأنذلك،الليبيةالدولةلانفجرتا!للكهذاشخصيةقوةولولا

ق.م085حوالطالثائة.تكلوث01خليفتهحكممنابتداءبعمقتضرببدأت

علىيصطلحالتيوالعاثصرلنالرابعة!سرةإنشاءتار!ق.م.073غايةوإلى

الليبية.الفوضىبمرحلةتممميتها

الملكيهاللقبسوى!متيازاتمنتملكتكنول!ام!صكةا!للكيةخرجتلقد

والأممراءالكلهانم!صاعديدةفئاتبينوالزعامةالسلطةتوزعتحيث

الماثمواش.وزعماءالملكليون

يلفانول!!كامالغموضأخذ6الثافيأوسركونالملكع!صدفمنذوبالتالط

الصعبمنوأصمبحككل.الليبيةوالدولةوالعثمرلنالثانية!سرةبتار!

فيأبنا!كمإشتراكا!لىالملوكلجوءنتيجة8الملوكترتيبعلىنتعرفأن

وموظفينأمراءطرفمنالملكلية!لماباغتصابوإلىجهةمنالحك!ا

أخرى.جهةمنالدولةفيسامين

لما،الليبيةالدولةمؤسصأرساهاسياممةمنأصملاالحك!اأزمةتولدتلقد

في*ولشياثصنقالفرعوننجحفلقدمتنافربن؟مبدأينع!دولتهأقام

وحنكتهلقوتهنظراالمتنافرينالمبدأينهذينبينوالتوازنلانممجامتحقيق

المصرلات.عل!افيالمتخصصونبهالهشهدالتيالسياسية

بتوريثالمشواشلأمراءبالسماحلإقطاعإرساءإلىالأولشياثصنقسى

منهذابعدهممنلأبناكمأرزاق!صموكذلك،مقاطعاتكحكاممناص!كم

بتعيينالهملطةفيالمركزلةإبقاءا!ولشياثشقحاولهأخرىجهةومنجهة،
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بشرط،طيبةفيآمونلالهج!صازكفنوترأصعلىالحاكمالبيتمنأمير

المنصبيأخذبوبسطة،فيجديدملككلأنبمعنى.اللقبهذاتوارثعدم

فيخليفتهأنأي،الملكيلإفيرإبنهليعإن.بعزلهأووفاتهبعدشاغلهمن

الكاهنوالده!امنصبفيأخيهأبناءيبىولاصهلبهمنإبنهيعإن6الحكم

بيتانيظ!كروبالتالىالمنصبيتوراثآخرفر3ظهورمنخوفالإشبق،!ول

واحد.وقتفيمالكان

تغلبقدولإقطاعالوراثةمبدأتكربصبأنلناتبينلاخوالشواهدلكن

المملطة.فيالمركزلةعلىالحفاظمبدأعلى

22الأمسرةع!سدفيطيبةم!نةا-

فيصغيرةقريةمجردعشرالحاديةالفرعونيةلأسرةقبلطيبةكانتلقد

إلىانقسامهابعدمصر،توحيدإعادةمنأمراؤهاتمكنمصر،صهعيد

الدولةعاصهمةطيبةمنجعلواث!ايلأولى.!نتقاليةالمرحلةخلالمقاطعات

منهفجعلوا"،آمونالإلهآنذاكالمحلىمعبودهاشأنمنورفعواالوسص

ا!لصرلة.للدولةالرسيم*له

الثانية،!نتقاليةالمرحلةخلالثانيةمرةوحدتهاالفرعونيةمصرفقدتولما

6ال!صكسوسطرفمنللاستعمارتعرضتثم6الحك!افياللامركزلةفعرفت

!اجلاءطردمنأمونلإلهوبممماعدةجديدءمنطيبةأمراءتمكن

سورياأقالي!اإلىامتدتالتيلإمبراطوريةإنشاءثم،بلادهممنالمهمتعمرلن

جنوبا.والنوبةشرقا

يتحدأنالمصرلةللدولةالرسيم!الإلهأمون10علىلزامافكانذلكبعدأما

لإصراطوريةأنحاءكلفييممطعالثممصإلهرع،لإلهلأنرع،لإلهمع

خارحأحديعرفهولاالخ!فهوآمونأما4والنوبةسورياف!كابماالمصرلة

مصر.

وحتى(،الإمبراطوريةالحديثةالدولةعهدفارع""آمونلإلهأصبحوبذلك

بالوحي.يتنبأالبلادءفيلاولالقاضيوالعشرلن،الحاديةالأسرة!صاية
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علىالفرعونتنصيبفيكأداة4الوحمطأي!سلوبهذااستخدمولقد

بعدمنهاستفادث!االمعبد،فيالموظفينوكبارالكهنةرئيستعيينث!ا،العرش

الشعب.أفرادبينالخصوماتفيوالفصلالسرقاتعنالكثمففيذلك

أبيهعن!بنيرث6ا!حيانأغلبوفيكانفقدالك!كنوت،جهازداخلأما

بين،لامعروفةحتميةوراثةهنال!يكنل!أأنهمنالرغ!اع!-الدينيمركزه

الحديثة.الدولةعهدفيلإخرى-العامةالوظائففيولا،الكهنةأفراد

الكاهنمنصبالخصوصوع!المعبدوموظ!ك!كانيعينوحدهفالفرعون

تكاد،الحديئةالدولةأواخرنمططيبةكانتلذلك.آمونللأآ4لاغظمأو!ول

ممصتقلة.تكون

بإنلإداريةالوظائفوبتراك!ا".حرلحورا.،لاغظمالكاهىنفوذتناميوأمام

وأصهبحفعلياطيبةانفصلتهلأوللآمونوكاهناللجيشقائداوزيرا،،يديه

!سرةحك!اطيلةطيبةعلىفرعوناأحفادهأحدأوبعد،فيما01.احرلحور

والعثصرلن.الحادية

فكلان.أجيالإلىبعضهايرجعأرستقراطيةطبقةيؤلفونالكهانكانلقد

حظوةمنلهبما،خلفهعل!صايزلدوقد،وظائفهإبنهيورثم!كمالواحد

المالكةا!سرةأوأ!برالكاهنأسرةمنبالزواجأو،أكبرلآمونال!هنعند

نفسها.

وفيمثلا--الرابعالكاهنلقبيحملم!كمالواحدنجدفإنناذلك،وعلى

فيالكهنةأشرافطبقةظهرتفقدثمةومن.مقاطعةحاكمالوقتنفس

علىكالافصراف،لإداريةالأعمال،الكهانةعنفضلاهإل!كمتوكلوكانت،طيبة

أومديرلأعياد.)الجنوب(القبلىالوجهوكاتبالمعبد،!جلاتوادارةالخزانة

حاليا()أسوانالأولالثصلالمنطيبةنفوذيمتدكانإنغرابةفلاثمةومن

منمستقلةإمارةكانتاللييالع!صدوخلالشمالا.أسيوطغايةإلىجنوبا

رئيصأنإلاشيء؟بوبسطةفيالمالكبالبيتيرلطهايكنول!اهالوجوهكل

ا-+لا3!!ه!ول.75ااج!ءا،،ما+عأا!9ءااول3!هوللاأأ3ح!س!ءاحلأ!.ع.!ة72.1-171
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كانالثائالكاهنمنصبوكذلكالحاك!االلييالبيت!ميرمنكانالكهنة

أبنائهم.أحدأوالمالكالبيتأمراءلاحدبهيع!مد

فئةعلىوقفافكاناوالرابعالثالثالكاهنمنصبفهابماالمماصببقيةأما

الشخصياتتماثيلفمن:مثالذلكعلىولناءأجيالعبراللقبهذاتوارثت

علىإسم!كمالكاهنينتماثيل!ول،أوسركونالفرعونع!صدفيالعظيمة

علىالموجودةالنقوشومنباحرنكات...وا.نصيوتتاوكطا.ائمصباالتوالط

عاصهركاهنأسرةمنينحدرانفهمانممبعما؟سلمملةإدنصل،التمثالين

عتمرة(،التاسعة!سرة)فراعنةوسيتيومرنبتاحالثافطرممميسالفرعون

منأحفادهماإلىوصلتحتى،قرونثلاثةطيلةالوظيفةهذهتوارثواولقد

شيثمنقالفرعوناستودولما!ول.أأوسركونعهدفيعشرالحاديالجيل

الطبقةوهطأصصاسيةدعامةعلىتقومحكومةأناثمأمصر،عرشعلىلاؤل

منالخامسالعامفيطيبةلمملطانهأخضهعثملإقطاعية،العممكرلة

مقاليدوبقيت.هناكقانماكانالذيالنطامفييخيرشيئالمأنهإلا.حكمه

والموظفين،آمونلإلهيديبينقبلءمنعليهكانتكماطيبةأمور

التقربإلىالجديدبالفرعونأدىالذييلأمر.الكرنكمعبدفيالممامين

وبالمقابلله،ولاءهمليضمنالمالكالبيتمعمصاهراتبعقدوذلكمه!اء

الزلجات.لهذهنتيجةالموظفونهؤلاءوامتيازاتصلاحياتزادت

المنصبهذاشاغلكانفقدلآمونلاولالكاهنمنصبلأهميةونطرا

أفرادع!ونفوذسلطةمنالمنصبلهذالماأحياناالفرعونسلطةينافص

وحرصهالشديد،بتدينهالجديدالفرعونعرفوقد.القديمالمصريالثمعب

الحياةع!لاخروللحصولللعال!اللانتقالوكاهنهآمونلإلهرضىنيلعلى

الأبدية.

2.802-ص.ص:6ه9.جمصمرالقديمةحممن،ا-صليم
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عبرءآمونلإلهخزانةفىتكدستفقدأخى،جهةمنأماجهة،منهذا

طائلة،وكنوزأمواللإمبراطوريةع!سدأثناءوخاصهةالفرعونية*سرتار!

لأحيان.بعصفينفمصهالفرعونخزانةفاقت

الكهنةرئيساال!ولشيثمنقالفرعونيتركل!اكلها،!عتباراتولهذه

الوراثةتقليدبذلكوكممر*مير"أيوبوت"،ءصلبهمنابنهوعينالممابق،

المركزلهذابالنسبةوالعشرلنالحاديةالمصرلةلاضرةقبلمنعليهالمتعارف

إفصرافالحكيمةالحركةهذهنتائجمنوكان.الوقتنفسوالخطيرفيالهام

!همية.البالغةالوظيفةهذهالمباشرعلىالفرعون

معا،والروحيةالسياسيةالسلطتينلأممرتهءا!أولطفصيثمنقكفلوبذلك

يلامجنبية،الليبيةقليةيلا3أيديبينالمصريةالمملطةبقاءع!منهوحرصها

يورثاعلاعلى*ولشيممنقاكدفقدبيه!ا،فيماوتناحره!اتمزقهاوعدم

عنينفصهلث!اويترعر3ينموالحاكمة!سرةمنثانفر3فيالمنصب!!ا

مصر.فيالليبيةالسلطةلزوالبد!ةتكلون،وبالتالطالشمال

إلىبالاضافةيحملكانشاغلهأنإلىأيضايلأولطأمولقمنصبأهميةوتعود

للجنوبالعظيمالجيشرأسعلى".الذي:العسكرياللقب،الدينياللقب

كانبلله،فعليةأهميةلالقبمجرديكنلمالحربهاللقبوهذاكله".

جيشبمثابةوهوالمثمواف!منمعظمهفيمكونجيثىالكاهنإمرةتحت

."الروحيةالسيادة

العلياوالوظائفالحكموراثةعلىالتنازع2-

تنبهق.م،249-988حوالطمصرعرلش"الأمول،،أوسركونالفرعونتودلما

وظيفةفيالواحدةالأسرةأبناءتعاقبعنتنجمقدالتيالخطورةمدىإلى

يلأميرولدهبتعيينسارعلذلكالعليا،مصرجيث!وقائديأولأمونكاهن

ا--!!!عه!ه!.).!ف!7-"ه."320.،1ء
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بأنيرىمنهناككانوان4ا.أيوبوت.اأخاهوأزاحالمنصبهذافيشيثصنق

أ.لاولشيشنقالفرعونوالدهقبلأيوبوت"توفي"الكاهن

ناحيةمنوالعاثصرينالحاديةيلأسرةفراعنةآخرحفيدهوو!ميرشياثصنق

كانولمامصر.لحكل!االثصريالوريثنفهصهفييرىكانلذلك،والدته

ال!هنحملهالذيالسابقاللقبإلىأضاف،قويةشخصيةصاحب

ولقد"-للجيش*ع!والرئيسوالجنوبالشمالا.سيدآخروهولقباأيوبوته

لمولكنه،الفرعونأبيهمثلخرطوشفيإسمهيضهعأنوالدهلهسمح

الحاك!االفرعونفسارع6والدهقبلتوفيأنهويبدو،ملكيةألقابايتخذ

فعإن-لإولشيشنقوالدهسياسةتطبيقع!حرلصاوكان-!ولأوسركون

المنصب.هذافيالتوالطعلىأخرلنولدين

والدهبعدالحك!اإلىق.م988،87ا!ولتاكلوتالفرعونوصلحينمالكن

ضهعيفكانأنهويظ!صرا!أسرة،تاريخع!بصماتهيتركل!اهالأمولأوسركون

كاهنمنصبمنأخويهبإبعادلهتمممحل!االظروفأنأوهالشخصية

حكمه،منالخاممصةالشةفيأول..كاهناالثانى..أيوبوتكانإذ،!ولآمون

الثامنةبالهصنةمؤرخةالمنصبهذافيلهأثارولنا،الثالثسمندستلاهثم

علىبقاؤهماكانوقد.2امولتكلوتالفرعونحكممنعاثمرالرابعةثم

طيبة.باستقلاليهددخطراأمونجهازكهنوترأس

بعدالحكمالثافطأوسركونالفرعونتولىعندماحالهع!الوضعوب!

أبنائهأحديعينأنيمشطحل!أأنهأوأبيهمثليردفل!ا!ولتكلوتوالده

وخاصةسلطانةيهددعمهنفوذأنوجدولما.لآمونيلامولال!هنمنصبفي

الج!كات،تلكفيالملكية!صيبة!حتفاظإلىعمد،الجنوبيةمصرأجزاءفي

معابدأصهابالذيالتلفبعضبإصهلاحوالقيام،طيبةإلىبالتنقلفقام

بخرطوشوختملإصملاحاتهذهحولنصنقث!علىوحص،طيبة

الثافمه.أوسركونالفرعون

ا-ول.ل!!!ولع+ا!ل!8!ا!3ه+8+حف!!ول*ول-!ول!ي5-ء+!.055ت،!.312.

2-آ!لأ،لكل،!0553.،أ،.13.0
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الفرعونبأنهلأولال!هنعمهلتذكيرمنهتلميحاكانذلكأنوأعتقد

طيبة.الدينيةالعاصمةع!المصلطةولهوالوحيدالفعلى

وق!-الفرعونهذانفوذ!ددالخطرظلأنيظهرذلككلمنالرغموعلى

ل!!4منف!كايطلبدعواتعليهنقشتوقدالثافطأوسركونتمثالإلىأشرنا

-ا!كنة..رؤمماءعلىالمصلطةيمنحهموأقالحك!افيأبناءهيخلد،أنآمون

غامرقدع!سده،بدايةفيالثانيأوسركونبأنهذكرهسبقالذيبعدونستدل

وتغا!ىالمالكةالأسرةمنالفر3نفصفيلأولآمونكاهنإبقاءعدمبمبدأ

لا!كرةأفرادأحدياثمغلهأنيمكنالمركزهذاأنأعتقدفيماوالمتتملعنه.

للفرعونابنايكونأنبالضرورةوليسهبالملكقرابةصهلةعلىه!اممن

وحطر!سالخطير-المنصبهذافياالأولحارسيسع!أبضلذلك.الحاكم

و!عالقرارو!ممذا-!ولاأوسركونالفرعونبنلإفيرشيثمقابنهو

*!لناحيةمنيكنلمحارسيصلأن،عويصمشكلفينفسهالفرعون

د!اءعروقهفيتجريكانتبلفح!ب،الليبيةالمالكة!سرةمنينحدر

!وسنسالمصريالفرعونإبنة!01كارع"ماعبفجدته6عرلقةأسرة

و!االمصربينطيبةأهلطموحاتيمثل،ناحيةمنف!صووبالتاليالثافط.

ملوكعناستقلالااكثربشكلمراكزه!ااحتكارإلىيرمونكانواالذين

يلأولحارسيسيكنلم4الشرعيةالصلةهذهوبحكمالليبين.أبوباسطة

!كابنفسهنفممهفنصهبفعلاذلكفعلولقدملك،لقبمنبأقل.اليقنع

!صشعرولماالثافا.2أوسركونالفرعونعمهإبنحك!امنالرابعالعامفي

سي!بالاحتفالانقسام!كا،عجلبوادروظهور.مملكتهأمورباضطرابلأخير

!بئباستقلالمضهمونهيدلمرسومافأصدرالواقعبالأمرواعزف6السد

..الداخليةأمورهاتسييرفي

ا-!ع!.ف!)45ح!كاطممن!ءط+84ممن!!4+أ.0!5!!محأ14.3

2-*!ء.!اح!055آء.!.!293.ءه.6+.10كه،!-!.ول!ل!ح!،.ءه+.،.310.
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آمونكاهنمنصبفيلهابنالاؤلحارسيسعيناكثرلما*فرتفاق!اولكن

الفرعونبمبدأضربقديكونوبذلكملك.بلقبلنفمصهواحتفظلاؤل،

المنصب-هذاتوريثعدموهوألا-الليبيةالدولةمؤسسلاولشيثمق

الحائط.عرض

أوسركونبهاعترفالتيالممنةنفسفي!ولحارسيسالملكتوفيلقد

الفرعونأنإلىإشارةذلكفيوربما."طبيعتهغيروفاتهوكانت6ملكاالثائ

ذلك.وراءكانالثافطأوسركون

الأولحارسيسعمهابنمعتجربتهبعدالثافيأوسركونالفرعونأدركلقد

الوظائفكلبينبل،والكهانةالملكيةبينفقطليسالربطضرورة

قامذلكأساسوعلىالبلاد.وحدةع!تؤثرقدالتيوالديتيةالعسكلربة

الدولة-فيالحساسةالمناصبفي-بعضه!اصغرسنرغ!ا-أبنائهبتعيين

منلهيكنل!اوالذي6التعيينل!صذاا!لحضالسياسيالطابععلىيؤكدوهذا

البيتحولوعرض!كاالبلادطولفيالمنتشرةلإقطاعياتتجمعسوىهدف

المالك.

يلامميرإبنهبتعيينالثافيأوسركونالفرعونقامالمثالسبيلعلىذلكمن

العرشتولىالثافطأوسركونتوفاولما.آمونجهازكهنوترأسعلى"نمرود!"

ولقدق.م،085-825بينفيماحكل!االذيالثافيتكلوثالفرعونبعده

فلجأنمرود،أخوهوهو!ولآمونكاهنلقبحامللاخيرع!هذاتحايل

قديكونوبالتالى"كاروماما".المسماةنمرودأخيهبابنةوتزوج،المصاهرةإلى

الوقتنفسفيوهم،بعدهمنلأبنائها"الأولآموناكاهنالمنصببقاءضمن

الثائتكلوثالفرعونلجألأخيرهذاوبوفاةنمرود.السابقال!هنأحفاد

،عمرهمنالعشرلنفيفصاباوكانأوسركون!ميرابنهتعيينالىأخىمرة

الخطير.2الجهازهذارأسع!

2--ول.فهـا،حس!ط!،055+حا-033.0-
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السلطةوتمزلقطيبةثورة-ب

فياندلعتأحدا!صاأنمنالرغمعلى،طيبةثورةباسماصطلاحاعرفتلقد

أريعبعد،والدينيةالصهبغةأعطاهامماأولا،ا"طيبةالدينيةالعاصمة

الحربصبغةلتأخذ،الثورةهذهانفجرت)طيبة(المحلىالغليانمنسنوات

الكرنك.نصوصفيجاءكماوجنوباشمالافانتاثمرتاالماهلية

تكلوتالفرعونحكممنعشرالحاديالعالمفاطيبةثورةاندلعتلقد

بنأوسركون!ميروتعيين6"نمرود"الآمونالأولال!هنوفاةإثرالثافي

.الكهنوتجهازرأسعلىلخلافتهالحاك!االفرعون

علىأوصمركون،*ولالكاهندو!صاالتي،الحولياتنصوصخلالومن

منطويلةفترةمنذالمنصبهذاتولىأنهنتبإن،الكرنكمعبدجدران

غايةوإلىالثائءتكلوتوالدهحكممنعشرالحاديةالممنةمنذأي،الزمن

ف!نولذلك.الثالثشيشقالفرعونحكممنوالثلاثينالتاسعةالشة

وخمسينأريععنتزلد،آمونلإلهخدمةفيطويلةفزةيعطيهبرستد

سنة.،

متصلة،تكنل!اهذهالطويلةخدمتهفترةبأنتدل*حوال،شواهدلكلن

متمردونوأمراءءللعرشمغتصبونأمراءحاكهامؤامراتضحيةكانوأنه

..طيبةفيعتيقةدينيةوأحزابالمالكالبيتعنانفصهلوا

للجيشالعامالقائدثمةومنءلآمونأولاأوسركون"كاهنااتعيينفبمجرد

*ميروامشدممط،طيبةفيوتمردعنفأعمالانفجرت،الجنوبوحاك!ا

الثورةأنيبدوولكن.الفتنةعلىللقضاءللجنوبحاكمابوصفهأوسركون

إلىاستمرتبحيث4يعتقدونكانوامماوشدةغليانااكزكانتطيبةفي

الشمالإلىل!كي!كاوامتد،الثانيتكلوتحكلممنعشرالخامسالعامغاية

لجألذلكبهاهالممصهدفهوكانوريماإخمادها.فيأوسركونوفشل

إلىعادث!اعطمرمشوات،طيلةهناكوب!النوبةفيالمنفإلى01.اوسركون

ا!أث!6!.ول.)-،هـ3"!"ء!!3كهط!!7،53*.!،ع.736
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لملافرأنغير،والدهحكممنوالعاثصرلنالرابعالعامفيالدينيمنصبه

كفاحهم،طيبةأهلاستأنف،سنتينمنأقلفبعد،هدنةمجرديتجاوز

القبلىالوجهعلىسيطرتههالجنوبوحاك!أالكاهنأوسركونوفقد

إلىعادأنهغير.ثانيةمرةمنفاهإلىرجوعهإدأدىالذي*مر)الجنوب(.

الثافطتكلوتالفرعونوالدهتوفيلماالممرعةهجناحعلىبوبمصطةالعاصهمة

الثالث.شيشقالعرشع!وجلس

ابنايراهمنفم!ص!االجديد،الفرعونأصهلحولا!لصرلاتعلماءيختلف

دفنه،والدهتوفيولما.العاصمةفيجوارهإلىأبقاهوقد،الثافيأصغرلتكلوت

الحكممنتمكنأنهسنهصغريثبتومماملكا.نفسهأعلنثمبمصرعة

المختصبينآخرمنفرلقأ.ويعتقدسنوخمممينإثنينعنتزلدطويلةلفترة

الثافه.2تكلوتأبناءمنيكنل!االثالثلشيشقبأن

بينإجماعشبههناككانوإن-الثالثشيثصقأصليكنومهما

ال!هنالجديدءالفرعونأبىفقد-الثانيتكلوتإبنبأنهالمختصبين

منأبعدث!احكلمه،منلاولطال!صتةالشواتطيلةمنصبهفيأوسركون

الثافا.3حارسيسبغرلمهليستيدلجديد

ونتائج!صاالثورةأسباب-

"البوابةمنالشرقيالجدارع!منقوشهوكماالثورةبدأتلقد

الأول،اليومالثافطالفصل،الش!كر*ولعشر،الحاديةالشةفيالبوبممطيةا

منعشرالخاممصةالسمةلغايةوالستمرتالثافط""تكلوتجلالتهعهدمن

الأولالكاهناضطر،الثورةأحداثتصاعدوأمام.الملكنفسحكم

لفتراتالكهنوتج!كازليترأسيعودثمالمنف،إلىاللجوءإلىأوسركون

وأثناء.الدينيةالعاصمةالكاهنويغادرجديدمنالفتنةفتندلع.قصيرة

!ا.الثاني"حارسييصيالمدعووغرلمهخصمهأمونج!صازك!سانةيزأسذلك

ا-كآ.ول.آ،عأحط!،5.00أ،.33.0ر.!*.ل!!ح!ا+ه".آحا.".593.

2.!-14،!كدا،055ا!.،.!.16وو-.435.ص.السابقالموجعبرمشد.-!ج

43م!5.سلع!.5.!-،عآء.هه.05.0
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هوكاناوسركون"االجديدال!هنأنإلىتشيربدايهافىالفتنةحيثياتإن

وع!بطيبةفيهمرغوبغيرشخصاكانوأنهالتمرد،كذاالمممهدف

.أمونك!صانرأسع!الخصوص

الحاديالعاممنأي،طيبةفيعمرهاطولهوالثورةفييلاحظماأنغير

ثم.الثانيتكلوتالفرعونحكممنعاثمرالخامسالعامغايةاو!دعاثمر

كبيرجمعوصهف!صاكماأهليةحربافتصبحلتتطورأخرىمناطقفيانتشارها

الكرنك4جدرانع!المدونةالنصوصإلىرجعناوإذاالمصرلات.علماءمن

الثالث،المصلمنالرابعالاثم!صرعاثمر،الخامصالعام01:النصفينجدفإننا

هياجحدثقدالثافيتكلوثجلالتهع!صدمنوالعشرينالخامساليوم

(خسوفحدث)ربماالقمرالسماءتاكلأنقبلاثأرضهذهفيعظيم

ينقطعواأقوالشماله،...دونالجنوبفيحرباوالثوار...اشعلواوالممقوتون

علىيقبضواحدكلكان،مناوشاتفيالمشينمروعلى..أولئكمحاربةعن

....ا"6ليحميهولدهالذيإبنهيذكرأندون،جاره

بأنيعتقد..بروشا.كانفإذا،النصهذاقراءةفيالمختصوناختلفلقد

ميمموري+شهرمنوالعشرلنالخامسفيخسوفعمليةفعلامصهرشهدت

رضىبعدمالثوارلإخافةالطبيعيةالطاهرةاستخلقدأوسركون!ميروأن

مجازيتتمبيههطالعبارةبأنآخرونيرىف!نما.2يفعلونماعلىلال!صة

العاصفةهيجانمثلعارمةكانتالثورةهـانما،الخمصوفيحدثولمفقط،

القمر.3الهمتالهصماءالهارسوادا،كأنمافانقلبيرض،تجتاحالتي

نأنستطيعلكلننالا،أمخمصوفحدثقدفعلاكانإنلنوكدنملكلاإننا

والجنوبالاثممالىاءلىلهي!كاوامتدالمح!إطارماتجاوزتقدالثورةبأننجزم

دبرستد"بنصذلكعلى.ونهصتدلأهليةحرباأضحتحتىسواء؟حدع!

فيه:11جاءوقددائما،الكلرنكمعبدجدرانعلىأوسركونحولياتمن

ص.ص:346-347السابقالمرجعحسن،سليما-
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واندفع،عظيمةانتفاضةالأرضوانتفضهتءأهليةحربفيمصراندفعت

إلىقائمة!رمةوبقيت0011،والشمالالجنوبفداعظيمةبخ!الثورةأبناء

الثافما.تكلوتحكممنوالعاثمرلنالرابعالعامغاية

.فرضياتعدةهناكالثورةهذهأسبابوحول

!ول،لفرضبة

إثروفاةالثافطتكلوتحكممنعاثمرالحاديالعامفيالثورةاندلعتلقد

ل!كاالثورةهذهأنلنايبدووبالتالط"نمرود...المدعوآمونللآلهاال!ولاالكاهن

يتعرضكانماكثيماراالتيالمشاكلمنوهطهالدينيبالمنصبمباشرةعلاقة

-المرةهذه-المنصبحولفالخلافالفزة،هذهقبلالليبيونالفراعنةلها

بناءأوبينهللعاصمةالرسيمالمرضحوهوالجديد،الملكإبنبينيكنلم

المتوفى.الكلاهن

ربما6لافيرأوسركونالجديدالكاهنانمرود..0السابقالطهنأبناءتقبللقد

وهوالرسيم،المزضحلأنهالأولىبالدمرجةوأيضهااح!روماما+.أخهمابنلهأنه

تكلوتالفرعونأنذلكإلىضفءالليبيةالدولةفياعلطمتعارفتقليد

مقاطعةحاك!امنصبفيالمتوفيال!هنأبناءكبرنصبقدالثافي

!ارضاءله.2كتعويضالأغلب)أهناصيا(فاهيراقليوبوليس

ءاختيارهالثافاتكلوتحددفلمالبوبممطة،معاديحزبطيبةفاكانلقد

أوممركونهيلأميرالعرفىوريثبتعيينطيبةأهلإقناععليهالصعبمنكان

"حارسيسضخصفيالمتمثلالمحلىمرضحهالهاكانطيبةوأنخاصة

الثاقا".

منذتظهربدأتقدالمالكلةءللاصرةطيبةأضرافعداوةأنالمفترضومن

!ول،حارصصيستولطمنذنجمتوربما6الثورةاندلاعتار!منمبكروقت

!عترافعلىالتافىأوصركونالهمابقالفرعونأرغممل!بصفتهطيبةحكم

ا-ر.ول.!3!ث!،055آء،!!:077-!ه،ولن!ه،!ط،!.!133.0.0.
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آخر)ابنةمصرلةجدتهثنلهم،نصيراطيبةأهلفيهرأىوقدرسميا..به

والعشرلن(.الحاديةلاشرةفطمصريفرعون

فيبكثافةاستقرواقدالليبيإنالمشواف!بأن،المقامهذاالتذكيرفيويجب

عسكرلةحاميةهناكفكلانتمصرجنوبفاأماوالسف!،الوسصمصر

طيبة.عنبعيداالأولالطصلالعندوهطأسوانجنوبإلفنتينفيليبية

المصرلإن.من!عظ!اسوادهاكانطيبةمقاطعةف!نوبالتلى

وفورالثافطءتكلوتالفرعونأنإلىءالفرضيةهذهكفةلترجيحونستند

على،المالكالبيتأميراتمنالعديدقرانعقداعلىلجاالحكماءلىوصهوله

بيهمسادتالذينالمصربةهيصهولذوكطمنطيبةفيالمناصهبأع!شاغلى

.6طيبةأعيانع!العليااليدالمالكةللعائلةيكونأنترفضقويةنزعة

حرضقدالثافيحارسيميموبزعامة،المالكللبيتالمعاديالحزبف!نلذلك

لهذهوربماالعاصهمةءمنالمعإنالجديدال!هنأوممركونضذالثورةعلى

نفسه.المالكالبيتضدكانتربماالثورةأنوهطأخطر،أبعادالثورة

حارسيصيصهففيسارواقدالكهانمنجمعاأنافتراضيمكنكما

فيالتغييرفحاولواوأرقىهأع!بمناصهبوعدهمقديكونالذكطالثافطه

منويذكرنص.مناصبهممنالموظفينبعضوأزاحواالكرنكمعبدتقاليد

منكلمنواحداإلا*...أحضروا:آمونلإلهلصانعلىأوممركونحوليات

جباةمثلمكبلينأمامهالحالفيأحضرواوقد!جداد.....عادةخالف

المعابدفيالعظماء...وأحرقوامثلفا......وضعوالأ!مالضرلبة...وضر!يم

يضعهمأنالمتعلمإن...ثجليرضهذهحكلومةأعيانبإحضارأولاد...فدعا

آبا!صم".2وظائففى

ا-.*.!4!لأ58.،!.،.493

2ال!!!3!.+-"-.،ش.!ية!!"73-738
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أخطر،أبعاداأخذتقد،الدينيةالأرمةهذهأنالمحتملف!اولهذا

لاستقلالعلىللحصولطيبةأشرافطرفمنأساسياتمرداوأصبحت

الذاقط.

الثانية-الفرضية12

ثورةهاجتماعيةصهبغةذاتالثورةهذهبأنالفرضيةهذهأصحابيعتقد

المزرية.و!قتصهاديةلاجتماعيةأوضاعهتغييرأجلمنوثارتمردمجتمع

السادسةالفرعونيةيلأممرةأواممطفياندلعتالتيبتلكتممبههايمكنثورة

كانت4الجنوبامصهرنصففيوالمعيشيةلاقتصاديةالظروفوأنخاصهة

وصناعةالخارجيةبالتجارةموان!ياتعاملتالتيالدلتامنحالاأسوأ

.محدودة

لآمونالأولالكاهنحولياتفاجاءماببعضالرأيهذاأصهحابويمشدل

والرجالالنساءخرجبعودتهوانهه!قتصاديةالاثصعبأحوالعنأوسركون

يعتقدونكماوفقرنا"ا.بؤسناليزللآمونأعاده."لقد:هاتفينالشوارعإلى

!بناءأزاحواالثواركن،المهنوتوارثلاقطاسالنظامضدثورةكانتبأنها

هو،عودتهبعدأوسركونبهقامشيءأولكانلذلكأبا!ك!أ-مناصبعن

لاباء."م!كامفي!بناءتنصيبإعادة

الدولةالهومقرلمصرالدينيةالعاصمةمنانطلقتالتىطيبةثورةإن

طيلةوم!ن!االخاصوضعهالهاكانفطيبة،أعمقمفزىذاتسع"أمونا

!ول-الكاهن-ح!م!صاوصلاحياتامتيازاتازدادتوقد،الحديثةالدولة

الحاديةلإشرةحك!امدةطيلةالحاكمة*سرةعنانفصلتأنإلى

كهانملوكفحكمها،تانيسلأسرةموازيهأسرةبهاونشأتوالعشرلن،

الأصلذوالفرعونأنشأفلماالممواء.علىوالدينيةالملكيةيلألقابتوارثوا

معملكا.بهيعترفواول!اطيبةكهانتمردوالعاثصرلن،الثانيةاالماسرةالليي،

ول!ا-النوبةإلىمصرمنالهروبفضلواالكبارقدالكهانأنإلىلإشارة

ءكلأ!-،-ا."-أة!."ه،ءمه.كهـ
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و!ا!خ!ام!ةبعدإلاا!وللشيشنقالفرعونومبايعةطيبةالىيعودوا

-القوة

حك!افىكانتكماالكرنكمعبدبإدارةالليبيةالدولةمؤسساحتفظولقد

مناص!كمتوارثواقدالنافذينالك!صانبعضفإنذلكونتيجةالممابقة،ا!سر

والحاديةالعثصرلنالأسرتيناحتوت،طويلةزمنيةفترةومنذأجيالعبر

طيبةأنعلىيدلفإنماشيء،ع!دلإنهذاالمصواء،وع!والعاثصلن

والصلاحياتالثروةامتلكتيلأشرا!منطبقةواداريادينياتديرهاكانت

)مقاطعةمصرجنوبأمورتهصييرفيوزنهالهاكاننافذةطبقةولامتيازات.

(.طيبة

استثنىقدالأولشيثمنقالليبيةالدولةمؤسسف!نهذاكلإلىوبالإضافة

مقاطعاتلبقيةخلافا6مناص!كمتوريثمن(الاول)ال!هنطيبةحكام

ا!شرافطبقةإلىينضمونالقرارهذامنالمتضررينجعلو!سذامصر،

افترضولذلك-العاصهمةعنباكبرقدرممكن!ستقلالإلىدوماالساعية

على4أوسركونا!ميرمنبإيتاءآمونلإلهسلطهالذيالاثمديدالعقابأن

!خرالعالمفيالبعثمنحرما!كمأيأحياء.إحراق!صمفيوالمتمثلطيبةثوار

علىي!صلطعقابأقصى،المصرفينظرفيلأبدية...وهوبالحياةوالتمتع

وطموحاتهأهدافهكانتإذاإلامتمرد،أوثائرمصريكلويتحاشاهالفرد

أشخاصطرفمنل!صامخطططيبةفيقامتالتيالفتنةتكونوأن6كبيرة

...آمونلإلهوبينالثصعببينالواسطةأ!كميفترض

أشعلقد6جديدمنتشتعلحتىتنطضءكانتماالتي-الثورةهذهإن

غيرالليبيين6منمنهما!عظ!اال!موادكانوقدأنفسه!اهطيبةأشراففتيلها

الليي.الحكلمضدالمقاومةتيارلتصاعدالبوادر!ولىتمثلكانتوربما

جنوبمدنكانتفإذاالنورة،ل!كذه!قتصاديال!صببنممتبعدلاأنناكما

الوساطةفيالفعالودورهامكان!كااستعادتالتيالدلتامدنمنأفقرمصر

فإنأسلفنا،كماوأوربا-سوريانحو!افرلقياالعربيةالجزلرةشبهتجارةبين

253

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


سيئةكانتالثافطتكلوتالفرعونعهدفيلمصرلإقتصاديةالوضعية

الدولةإم!نياتعلىسلباو!ضطراباتالفوضىانعكستوربما،للغاية

بماتقارنلاللمعابد،االأولأوسركونقدم!كاالتىالهائلةفالكميات،المادية

تمثلتوقدسنة.وعشرونخمسةوهاحكهفترةطيلةالثافيتكلوتقدمه

تقدرسنويةوهبةالفصةمنكغا8والذهبمنكغأ5.4فيال!سباتهذه

أقل،كانتفقدالثالثشيشقخليفتهعهدفيالهباتفضهة،أماغرام4بهه

فضة.اكغأ8.2حوالطأي

أوسركون"امنكلتناوبفيتمثلتمباشرةنتائجأيضاالثورةلهذهكانلقد

آمونكاهنمنصبءع!طيبةمرشحالثافيا..و"حارسيصيالرسيمالمرشح

الحزبوقوةالبيتقوةبإنيتأرجحالمنصبهذاشاغلفكلانيلأول،

التالا:الجدوليبينهكماالمناهض

حكممن25العامغايةا!د11العاممنامونكهانرأسعلىأوسركون-

ا!لنى(.فيمهاسنواتعاثمرةالثافط.)قضىتكلوتالفرعونوالده

شيثمقحكممنالممادسالعاممنالأولآمونكاهنالثائ-حارسيصي

الثالث.

منوالعممربنالخامصغايةإلىالعاثصرلنالعاممنجديدمنأوسركون-

الثالث.شياثمقحكم

باست.باديحكممن2االعامغايةإلى18العاممنالثافىحارسيمصي-

الثالث.شيثمقحك!امنو2892العامسنتينلمدةأوممركون-

من22العامالممابولأ،من)الكاهننمرودالكاهنابنأنه)يغتقدتكلوت-

23()!سرةالرابعشيثمقأخرحكلمإلىباستباديحكم

شياثمق...2حكممن93العامفيمنصبهإلىأوسركونعودة-

بينالتعممةالضهحيةكانأوسركونبأننلاحظ،الجدولهذاأساسوعلى

المتعاصهرتإن.والعاثمرلنوالثالثةوالعشرلنالثانيةالحاكمتينا!ممرتإننفوذ

أ-.)،ءرر!ع!م-"أء.!ي.43.0

.21."،أء.!-!!لا!ل!.!-2
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وتقليصتقويضفيكبيردورالثورةلهذهكانفقد،البعيدةنتائجهاعنأما

قد،آنذاكمصرعاشتهالذيالغموضأنذلكبوبممطة،حكلام!ملطة

طيبةفحاولت،السيا!التمزقوظهرالمصلطةءمركزلةمنأضعف

الثالثشيشقعليهأقدمالذيالخطيرالتصرفإلىبالاضافة8!ستقلال

مهدالذيا!مرأوصركون"االفمرممطالوريثمنالعرشاغتصابفيوالمتمثل

اشزاكوجودإلىبل6والزعامةللهملطةجددمطالبينظهورإلىالطرلق

والعثمربن.الثالثة!صمرةجانبمنالحكل!افيحقي!

مصربأنفيالليبيةالدولةقياممنقرنوبعدءالفورةهذهفىناثمهدإنناكما

خليفتهعليهوحافظ،لاولشيهمقالفرعونأرساهالذيالنمبمالتوازن

ممياسيتينيين-الثافهأوسركونأجلهمنناضلث!ا*ولا،أوسركوق

صهعوبةمدىعلىيثمهدوهذابالتدربم،ويتقوضيختلأخذقد-متنافرتين

الليبية.الدولةمؤسسسياسةتطبيق

السلطة-ازدواجيةج(

والعشرونالثالثةا!سرة-ا(

ملوك)مصادصق.م825-773الثالثشياثصقحكممنالثامنةالممنةفي

لاشرةوأناثمأهطيبةع!ملكاا.باست..باديصاروالعاثمرلن(الثانية*سرة

الثانيةللأسرةمعاصرةكانتبأ!كا"ا.مانيتونع!صاقالالتيوالعشرلن،الثالثة

وأ!سم،تانيسمدينةمنملوكهاأصهلأنأيتانيممية،كانتوأنها6والعشرلن

بأنيجمعونالمختصينمنهامافرلقاأنغيرلملكه!ا.عاصممةاتخذوها

التالية:للأسبابوذلكالصهواب،جانبقدماينتون

عاصمةبوبمصطةمن6الت!مميةإليهتشيركما01،..بادكباطتأصلإن-

أما)القطة(،باستةلإلههوالمحلىالمدينةآ4واوالعشرلن،الثانيةالأسرة

.4باستتلإل!صةامنحته"ا0إلىفيعربإسمه

9.693.صمصرالقد!مة.جحصن!ا-سلهم
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ملوكأسماءمعوالعشرلن،الثالثةلاضرةملوكأسماءتخمابهأتكما

للأسرتين.الواحدلاضليؤكدلهاهالسابقة!سرة

صفةلاشرةهذهملوكإعطاءاس!"ل!40هغودا"آلحاولالهمببولهذا

والعفصرلن.االثانيةلأسرةمنفر3نظرهفا،لأ!صمالشرعية

فياعتقدعندمالبص،فيوقعقدربما"مانيتون"بأن!عتقاديمكلنوهنا

والعاثمرينالثالثة*ممرةممثليآخرأنذلكومردللاصسرة.التانيسيي!صهل

الدلتاإلىعنخ.ا"بط!ثيوبطالملكوصللماتانيصمدينةفيمستقراكان

ق.م.073حوالط

منملوكأربعةتعاقببأنه،مانيتونروىفقدلأسرةهذهملولاعنأما

*ول""بل!وباممتصوهخسنةهوثمانينبتممعةتقدرزمنيةفترةخلالتانيص

عاثمرلفزةو.ابمماموس"ا،سنواتثمافطوا"أسرخوا.لفترةسنة،أربعإنلفزة

سنة.2وثلاثينواحدلفترة..زتو"الملكسنوات

تئبتآثارءكشفمن*ثرلينالكثيرةالحفرباتمكنتفقدلإثارهعنأما

تار!أنهوإليهلإشارةتجدرمالكنوترتي!ك!أ.لإشرةهذهحكامأسماء

متعاصرلن،حاكمينبيتينطرفمنمصرحك!افقطيمثلا!سرة،لاهذه

والك!كان!مراءالكثيرمنشجعتقدالحك!افي!زدواجيةهذهأننجدبل

اال!لقابفاتخن!وا،والزعامةالمملطةوإدعاءلانفصالع!الجفد،وقادة

ترتيبجداالصعبمنأصبح،لادعاءاتلهذهونتيجة.جميعهمالملكية

حكم!كم.سنواتوضبطالملوك

آخرسابقا،لأنهاكتشنالمصرلاتعالمجداولاستخدمناالسببولهذا

!ثارمباشرة.منمعلوما!كااستقتالتىالدراممات

النحوالتالط:ع!لإشرةهذهملوك-رتب-كتشنولقد

.ق.م973لغاية818منوحكم،باستبادي-

994.ص.الفراعنةمصرجاردنر.آلن-2
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الحك!افيوالدهمعاشترك)وقدق.م783لغايةك!8منوحكمأيوبوت،-

(.أسنة1مدة

.ق.م777لغاية783منوحكلمالرابعشياثصق-

ق-م.974لغاية777منوحكمالثالثأوسركون-

والدهمعاشترك)ؤمدق.م734لغاية734منوحك!االثالثتكلوت-

(.سنواتخمصمدة

ق.م.731لغاية734منوحكمآمونرود-

ق.م.072لغاية731منوحكمالثائأيوبوت-

.ق.ما715لغاية072منوحكمال!مادسشيشنق-

:افتراضانوهناكلاشرة،هذهمؤسصأصهلحولالمختصوناختلفولقد

الذيا-الاولا!حارسيصيالكاهنالملكاينهو.اباست..بادجماأنأول!صماتفيد

لما،ا!ولحارسيصيوأن-به!عترافع!الثافطأوسركونالفرعونأرغم

وقد-لأولآمونكاهنمنصيبعلىياست"ا"باديلابنهتنازل،الملكتولى

تهحأوثمافييتجاوزلمصهغيراطفلاآنذاكوكانآنفا-ذلكالىأشرت

.2سنواتثلاثلمدةالدينيالمنصبهذاشغلوأنه،عمرهمنسنوات

داريصي.وم!كم،لوجرانرأسهمع!.المختصينمنجمعاكلوزر"رأيويوافق

علىتناوبواكهانبأسماءقائمةع!العثورتمفقديثري،هذارأيوحهمب

إبنف!كولقبهأمامهثمم.كاهنممادسإسمووجديمولهأمونكاهنمنصب

فقط"مدينةفي،لاحقوقتفي"دارسي..عزكماإيرلس".احارسا0الملك

لأعظ!االكلاهنكاملا:!سمعليهمكلتوبالغرانيتمنحوضعلىه،ءهشأ.ا3

إيزلس".3حارسابن"باست"بادكط

الم!صئمملاسملتصليحالحوضهذابنقوف!"دارسيا.*ثرياستعانولقد

إبنهوا.باستا.باديبأنويعتقد4معه!افيختلفكتاثصن"..أماهالقائمةعلى

.4الثالثشيثمقمثلمثلهالثائلتكلوتثالث

ا--.ول،!"ح،ف!ا.!ه.،أح-4670

2-!..7!ملاعل!).00أح.ا510.

3-.435!،ح!ح.!أححأ"ا.يه

2-مما.ولن!)عاط!ح،055ح،01!و30-82.
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عدموراءكانالذيالمصببيكونأنيمكنفإنه،الن!بهذاصحوإذا

خاصمةانمصاله،أعلنلما4أخيهوجهفييقفأنالثالثشيثمنقاستطاعة

الأميرأوسركون.الشرسالوريثمنالعرشاغتصهابفيسبقهطئه

تكلوثابن"أولأولحارسيصيبنباست"باديكانسواءبأنهواعتقد

،مؤسس!ولشيممقأسرةمنفرعايشسلأنههومؤكدهوفما"اهالثانى

فتمردو!ضطرابات.الفوضىفرصةاغتن!اوقدوالشرلن،الثانيةلأسرة

.جديدةأسرةلينمثئوانفصل

طيبة،منتكلنل!االمرةهذهبودار!نفصالف!ن6أصهلهعنالنظروبغض

نفممها..الدلتافيالمرةهذهحدثلانقممامإنبلذلك،علىتعودناكما

.اعمرهمنوالخمسينال!مادسةسنوهوفيحكمقد"باست"باديأنوبيدو

لكنأسلفنا.كمافقطهسنةأربعينحك!افقددا!ماينتون"،طبقاأنهغير

خمصأووعثمرلنأريععنتزلدلاأقلمدةإلىتاثميرخلفهاالتي!ثار

سنة.وعاثمرلن

ا.باست"باديمثماركةحك!اأنهوملاحظتهيمكنناالذيالثائوالأمر

المصابقة؟المشاركاتمنغيرهاعناختلفتقد،الثالثشيشقمعالسلطة

الثالث.شيشقمثلذلكفيمثلهفرعونابصفتهباستباديحكلمفقد

فيلحكمهحديدةعاصمةاختاركما،حكمهبسنواتيؤرخكانولذلك

حاليا(.المقام)تلا.لينتوبوليس"

تصعيداالليبيةالدولةفيالسلطةأزمة"عرفتباستابادي0ع!كدوفي

تغييرفيطرأولكن.*ولموازللبيتحاك!ابيتبإعلانيكتفل!اجديدا،لأنه

حكمهعامفيأقدملما،أعمقبشكلتمزلقهاإلىأدىالليبيةالمصلطةأوضاع

.2الحكمفيله"أيوبوت(شرلكاابنهجعلعشرعلىالخامس

و73ص.السابقالمرجح.مهرانيموسمحمدا-
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مقاطعاتوأصمبحت،إثنينعوضملوكثلاثةمصريحك!اأصبحوبالتالط

البيتينلأخذولائهافىتتأرجحءالدينيةال!ميادةذاتوخاصةمصر،

معا.!صما!عزافأوالحاكمين

الأسرتينبينالصراع-طيبة:محور2(

فيوفيةالقديمةالد!ولةوعاصهمة،بتاح!له"منف.اعاصمةمدينةبقيت

الليبيةالدولةنشأةمنذكانتلأ!كاذلك4والعشرلنالثانيةللأسرةولا!كا

والعاثمرلن.الثانيةلاشرةأي،الحاكمةا!سرةأمراءلأحدإقطاعا

)*سرةالثالثشيشقبالفرعوناعترفتفقد،آمونمقرلإله،طيبةأما

إثننين،االماول:لأمرينيبدوفيماذلكفقط.وكانالأولىحكلمهسنواتفي22(

تقويةدونبذلكفحالأوسركون*ميرمنالحكملاغتصابهنطرا

اختيارأمرفيالبتفيالحرلةمطلقطيبةلكهنةتركلأنه،الثايخا:شوكته

إلىذهبالذيأوسركوناالماميرأخيهصهففييقفولميولهآمونكاهى

العاممنذالدينيمنصبهفيالظهورا+دالثانيحارمميهيفعادالمنف،

.6الثالثشيشقحكممنالسادس

الثالث.شيثمقلدفرعونالدينيبمنصبهمدينالثافطحارسيصيف!نوبالتالط

وغيرولاءهمنصبهاستغلقدالكاهنهذابأنتبينيلأحوالشواهدلكن

يعزفونطيبةأهلوجعل"،باستا!باديالجديدالفرعونباتجاهبعدفيما

الجديدالفرعونحكمبسنواتويؤرخون،العرشاعتلائهفوربه

حيثذلك،فيفتمادىذهببل.لأقلعلىسنواتأردحلمدة،وذلكبمفرده

فيتجحوقدالجديد.بالفرعونو!عزافللتمردالدلتاأمراءبتحرلضقام

،منداص،صينيتوصتانيسأمراء:وهمالشمالأمراءاكبرمنأربعةع!التأثير

ثارلذلكأيضا.لافراءهؤلاءعلىالدينيةوصايتهبفرضوقاموأترلبيص،

وكذلكمضى،فيماالدلتاأمراءولاءله!أوكانهليوبوليسفيا.رع."!لهكهان

ا-*.لآك!،ل!.930.34.00ر.
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وكادتالثافطءحارسيممىوجهفيووقفواوالعاثصلن،الثانية*سرةمنأصر

الفقنة.0611لوقفلالهةا.وحيتدخللولا،الطرفينبإنحربتندلعأن

علىحصلقدالثافيحارسييهيال!هنابأن01،وذريوتون"فانديه"يعتقد

التيالخدماتمقابلالملكلى(،)!طارخرطوشداخلاسمهبكتابةلإذن

2.ابامصتا"باديلقضيةقدمها

آخرفيالواقعبالأمررضياث!الأمر،بدايةفيتقاتلاالمالكينالبيتينأنويبدو

حكمبمشواتأرخالذي24رق!االنيلمقياسذلكإلىيشيركما!مر،

منالخامصللعامالموافقالثالثلاثميثصقعشرالثافاالعاممعا،الملكين

"حارمصيصيالأولال!هنإسمهما،إمممإلىوأضيف4باستباديحكم

لم!خر،أحدهمايناهضاللذينيلا3صرة،فرسأنيظهروبالتالطالثائا!.3

ا!لتخاصمين،الفرعونينأنإلىيشير،المزدوجفالتار!.نزاعفماطويلايكمثا

فيللجيشيلامعلىالقائدأنعلمناإذاخاصة،الوفاقمنقدرعلىأصبحاقد

كانوالعشرلنالثالثةالسرةفرعون"باست!البادكطتابعةوكانت-طيبة

والعشرلن.الثانيةيلأسرةفرعون01الثالث"اشيثمقابن"باست.اباشد

فيلهشرل!أيوبوت.ا0101ءإبنهبستعاثمرعين.اباديالخامسحكلمهعاموفي

الحك!ا.

وهط،الثالثيشياثمقحكممنوالعشرلنالثانيةالسنةتوافقالسنةوهذه

غرلمهمنالدينيمنصبهأوصركونالأميرفهااسترجعالتيالهشةأيضا

الثافا.حارسيصي

تعيينومقابل؟الفرعونينبيناتفاقحصلأنههذا،مننفهمفهل

كبيرءغياببعدأوسركون-اممترجع4والدهمعالحكمفى*أيوبوت"شرلكا

الثالث-شيضقأخيهع!خطراياثصكليعدفل!ا6العمربهتقدموقد

الديني؟منصبه

ا-ر.!كأمه،ح"ه.3ع".06.

2-!.،هف!ه"،.!*7،!نه!ء-حاآ."263-

،-3ول!!طء،ش!كاطأء.!-37،0!-*ط!+!-!.،ا!.393.0

026

http://www.al-maktabeh.com



انفردباصمت،ث!اباديلوالدهمثماركاسنةعئمرإحدىأيوبوت..01حكملقد

تفاثمتقدالفوضىلأنالكثيرةعنهيعرفولا.أخرىلعاثمرصنواتبالحك!ا

القدي!اا"الرئيسالقديماللقبواسترجعوا،المقاطعاتحكاموتمرد6البلادفي

الليبية.الدولةمؤمسىتداولهأوقفالذيللمشواش"ا،

افمتركأيوبوتبأن."جربمال"ءوم!كم،يعتقدونالمختصينمنجمعاإنبل

والدهوفاةمعوفاتهتار-تزامنثم6فقطسنتينمدةالحكمفيوالدهمع

.،باستبادي

منيجعلانغود!.،وآلا.كلوزرالباحثإنمنكلاأننجدالسببلهذاوربما

مباضرة.2باستلباديخليفةالرابعشيثمق

سنواتهستأيهقصيرةلفترةإلايحكمفل!ا"الرابع"شيشقالفرعونأما

باديخليفةالثالثأومصركونمنيجعل"مانيتون!"،نجدالممببلهذاوربما

ترتيبإعطاءالصعصمنباتأنهنذكرأنهنابأسولا6هباشرةباست

يزدادكان!ونةتلكفيمصهرفيالوضعاضطرابلأنهالصحةمنقرلب

وتوترا.حدة

وكذلك!ثارجلاتفقتفرعوناهناكفانهذا،كلمنالرغمعلىولكلن

تحويروهو،مانيتونسماهكما"أوسوخور"وهوألاءذكرهع!ا.مانيتون"

قا.م249-988ا!ولأوسركونعلىتعرفناأنبعدالثالثهأوسركونلاسم

والعممرلن،الثانيةا!أسرةفيحكماوكلاهماق.م،874ء85الثانيوأسركون

فمواهدوتدلوالعفمرلن.الثالثة!سرةفيحكلمفقدالثالثأوممركونأما

فيفقط،ليصواضحةبصماتهتركوقد،الشخصيةقوجماكانبأنهالأحوال

اعلىوصمولهتار-غايةفإلىككل.الليبيةالدولةتار!فيبل،أسرتهتار!

عرفتاوقد،المتبادللإنممجاممننومفيتعيشانا!ممرتانكانتالحك!ا،

ضخصيتهطغتحيث،الثالثأوممركونغيرهماممرعانءالتوازنمننوعا

055"ا!5.*-ا3."،!ع.كو
2-.!،!ول!ل!-55-،ش.ه:ها-15-6طه-ته-!ي!ا-!5.ه!-!ع.".03
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مصرع!فرعونايكونأنوكاد22(الاشرةالثالثشيشقخلفاءع!القوية

كلها...

السلطةتفتتوبدايةالثالث-أوسركون3(

يعدالثالثأوسركونف!ن4الممابقفىكمااكتشن"،جدوالع!اعتمدناإذا

777-974بينماالفترةفيحكموقد4والعشرلنالثالثة!سرةملوكرابع

بأنهفيعتقد!كلوزر+.أماسنة.وعشرلنثمانيحكمقدبذلكويكونق.مء

."سنواتالخمستتجاوزلاقصيرةفترةأجما783-778بينفيماحى

سنواتالثمانيعنكثيراتختلفلا"كلوزر"الهن!مبهاالتيالفترةبأنونلاحظ

.مانيتونلهأعطاهاالتي

منكانوالذي،آنذاكمصرفطالسلطةأوضاعع!طرأالذيالتطورإن

اال!ولحارسييهيحالةفيفصاهدنامثلما،الحكمفيلإسيم!شتراكخطورة

ثم.باستوباديالثالثشيهمقبينالفعليةالمشاركةإلىءالثانيوأوسركون

التنافسازديادولعل؟لوالدهالحكمفيمثماركاأيوبوتب!علانالهوةتعمقت

ملوكجعلالذيالدافعكانالتار-،ذلكمنذالملكيةكألقابحملعلى

الحكل!ا.فيمع!صمأبنائهاإشراكفيتمعنانالحاكمتين!سرتين

قبل،ذيعنوتعقيداصعوبةالمصرباتعلماءم!كمةازدادتالممببولهذا

يعدولم،الخيوطفتشابكلت،الملوكحكمفتراتتحديدعلهموتعذر

أوممركونالفرعونمعحدثمثلماالملوكأصملتحديدحتىأحيانابإمكلانهم

الثالث.

شيثشقإبن-المختصينمنجمعيعتقدكماهو-الثالثأوسركونوالفرعون

حك!امنوالخمسينالحاديالعامتوازيالثالثةحكمهسنةوأن.الرابع

والعاثمربن.2الثانيةلافصرةمنالثالثشيثشق

ا-!.،!لاحل!!.س!ها12-50

2-،ولف!عا!ي!.5،ه.423.
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الأكبرالكاهنإبنهأشركقد،الثالثأوسركونأيالجديدالفوعونوأن

الثالثحكلمهعامفيالحكل!اءفيمعه،الثالثتلكوتالمدعو،لآمون

له.المعاصرلنالفراعنةعندالعادةجرتكماوالعاثصرين،

إبنهومها:هل،الفرعونهذاشخصيةحولتمماؤلاتعدةأثيرتلقد

!ولالكاهنهوأنهأما؟،"كتشناعندجاءكماالرابعشيشنقووريث

طيبة؟ثورةأحداثعايشالذيالثافط،تكلوتبنأوسركون،*ميرلآمون

العامفيكانمرة،لآخرالدينيمنصبهاءدال!هنهذاعودةوأنخاصهة

عنكثيراتبعدلاالسنةوهذه؟الثالثشياثصنقحك!امنوالثلاثينالتاسع

الرابع.شيشنقوفاةسنة

تار!بينالفاصهلةالفترةهذهقضىقدأوممركونلافيرأنيفترضلذلك

ضياثصنق-أخيهحكممنوالثلاثينالتامحالعامفيآمونبعيداحتفاله

.*صهغرا.بكنبتاح..أخيهمعهيراقليوبوليسفي،الرابعشيثصنقوفاةوتار!

شيثشقحكممن93بالعاممؤرخأثرأوسركون"ايلاموللل!هنوجدولقد

لجيث!*عظم"القائدأخوهمعه،وكانآمونبعيداحتفالهفيهيخلدالثالث

ا.هازمين*ثرهذاع!!تبقد،وباكنبتاح)هيراقليوبوليهر،المدينةأهناسيا

إشارةهذاوفط-"وأخوههوأي01هازمينبهناويقصدحا!!م"منكل

هناككانوان،خصوصهمنعرشهاستعادقدأوسركونأنإلىهواضحة

ليقويا2قرناعاشقدأومصركونال!هنيكونأنفييشكمنالمؤرخينمن

توفيقدأوسركونبأنآخرونيعتقدحينفي3،الرابعفمياثصقبعدالحكل!ا

النالث.4شياثصقحكممنوالثلاثينالتامصحالعامبعدقليلةسنوات

35أصالصابق.حعمن.المرجعمصليم-أ

كئراوممنةتتأخوعفمرلنالتالث.و!أوصركونلحكلمكبدايةقءم757صنةوثرلوتونفانديهافترضلقد-2

منقرتاكانأوصركون!مروصنباناعتقداالعمببلهذاربما.وكلوزرو.حمنثمن.منكلتوار-ع!

النالندأوصركونحكم،عندماالزمن

3-!.ولكهىولط!ع!لصأ3!!!ول*!لا)!!تا303!ق!.!.81.

ند،لأء،!.ءه،!..72.30حه!أه
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الأميرنفسههوالثالثأوسركونالفرعونبأنيعتقدالذيالفرلقأما

01.موتمريمح!روماماوهطمهماكلوالدةإمممعلىفيعتمدون،أومصركون

الثالث6أوسركونللفرعونالنيلمقياسع!ملونةنصوصعلىثبتوقد

منه،جزءاأتلفكبيرفيضانحدثلمايلأقصر،معبدفطبترميماتقاموقد

11.موتمري.ك!ل!ماماابنبأنه

وكاروماماالثافطتكلوتابنبأنهأوممركونال!هنحولياتمننعرفوكذلك

موت.!يها

هومصر،فيالليبيةالدولةتار-فيإفم!لاويطرححقا،لهيؤصفماإن

صفحاتعبرذلكلاحظتاقدهوأجدادهمبأسماءالذكوربكرتهممهةعادة

نفستكرارذلكومنيبد!أ،ماع!قديمةليبيةعادة)وهطالبحثهذا

كلمنالأصعببلأيضا.الوالدهةامصميتكرروأنيحدثوأحيانا*سماء،

أسلاف!كم.مثلوالنعوتا!لقابنفسيقخذونالفراعنةبعضأنهذا،هو

يأغيابمع،الشخصيلإممم،اللقبمعتكررماإذاالحليكلونفكمص

حكلمهم؟بسنواتيؤرخونالفراعنةثن،وتوثيقتار!

الذيمثلحد!وث!لتباسحالةفييفمخاصالتمييزبينفييتعذريلأمرلذلك

صبق..-

الفرعونتوفيأوسركونهعندماا!ميرسنحولالمختصوناختلفلقد

هو."الثالث.؟أوممركونالفرعونبأنيعتقدعوزر..كانف!ذا،الرابعضيفصق

وأنه4عمرهمنوالمصبعينالثانيةممنفيالحكمإلىوصلفقد.ال!مننفسه

أصلفنا.كمامشواتأوستخمسصوىيحكملمالممنفيتقدمهيممبب

احتفللماعمرهمنالثمانإنفيكانأوممركونال!هنبأنفيعتقدكتفمنأما

أبدا.يحكملموأنه6أمونبعيد

الطهنبأنويؤكدان4كلوزررأيفيثماطرانودارصي*-!ثرلان-."لوجرانأما

الممتقدمةممنقيحكمقدوأنه.الثالثالفرعوننفعصههوأومصركون

ا-ح!.ول!!أف!3-55ط"مهـ3
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هذاحكمفترةفيأيضها-كتشنومع-معهيختلفانأنهماغيريحدداها(،

صنة."وعاثمرلنبأردعقدراهاالتيالفرعون

المادةفقرنتيحةأح!م!كمواضطربت6ذلكحولالمختصوناختلفومهما

الليبية.الدولةتار!منمه!اجزءعناللثامتميطأنيمكهاالتيالعلمية

التيالفترةفيالليبيةالدولةأوضاعباضطراباضطرا!كمتضهاعفوقد

كلمنالرغمع!نهمتطيعلكنناهالليبيةالفوضىبفزةاصطلاحاعرفت

مايلى:نفترضذلك

بنأوممركون*ميرنفهمههو،الثالثأوممركونالفرعونأنافترضناإذا-

قديكونوالعشرلن،الثالثةلاشرةملوكضمنوبح!مه،الثانىتكوت

أمملفناواحد،كماأصلمنفرعانيلأممرتينلأن،الضائعحقهاسزجع

سابقا.

والعاثمرونالثالثةالأسرةورثتللحك!ا،الثالثأوسركونالفرعونبوصول-

ومنالوممص.مصرمقاطعاتالكثيرمنفيوالعشرلنالثانية!سرةتدريجيا

ا.حرسفيس"للألهأول"تكلوت.؟كاهناإبنهعينقدالفالثءأوسركونأنذلك

مقاطعةوهطوالعشرلن.الثانيةيلأممرةرأسممصقطهيراقليوبوليس،في

النانيةالحاكمة*شرةمنأمير-التار!ذلكلغايةوإلى-ترأسها

)مصرهرموبوليصع!حاكماأيضاا--.انروداابنهعإنكماوالعشرلنء

الوسص(.2

مدنسوى22(ايلأسرةالثالثشيثشقابنا.بماي."القرعونيحكمولم

فقدءالخامسشيثمقالفرعونبماي--إبنأماومنف.تانيسبوبهصطةء

.3غيرالشرعيينالمدعينكبقيةصهغيرةمقاطعةإلىحكلمهتقلص

مصرفيالرئيهصيةالمراكزفي22،،يلأمصرةالثالثأوسركونورثفقدوبالتالط

والدلتا.منفالولاء.جنوبواكتهسبوالعلياالوسص

ا-.ل!حعمم!5،لأ913.0.1+-"ه

2-،ءتطكلاء*هه0ءز253.0.1.!ه*.حئأ1،"ه.3ا،.793.0.

3-.!للعل!ا،حم!.ههشع105."
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شبن-ابنتهوضعبلفقط،التعيينات"!صذهالثالث"أوسركونيكتفولم

،لآمونلإلهيةالمتعبدةمنصبفى-طفلة-وكانت3،ثيعهوله!س!"ثطالأود-وبت

تحما4وكانتعثمرة،الثامنةالفرعونيةلإشرةمنذعرف،دينيمنصبوهو

*مرلكن،الأولال!هنزوجةإلىذلكبعدانتقلثم،الفرعونزوجةالملكة

لأمرلن:المرةتغيرهذه

!بمل!ية!"الزوجةهطا!لنصبهذاشاغلةكانتوبت""شبنتعيينقبل-

ولذلك.لآمونيلأولاالكاهنزوجةأوالحاكمالفرعونزوجةعادةوتكون

المنصبءشاغلةفياشترطالمرةهذهلكنولههس!،س!43س!ه!أإلىتترجمكانت

إلىإسمهاترجمذلكأساسوع!.ا!بديالزواجعدم،العن!ريةإدبالإضافة

وضحقدالثالثأوسركونأنونفترض"،لإله..متعبدةول4سح!ث!!عه!4لهاحأ!

بعدها.أالمنصبوراثةماثصكلةتخلقلالكى،الشرطهذا

علىوغطت،طيبةفيالناهية!مرةأصبحتاللقبمذاصاحبةإن-

.لآمونالأمولال!هنشخصية

القديمالتقليدأخياقدالثالثأوسركونالفرعونأنإلىنخلصوبالتالط

ال!هنأمامالطرلقيقطعأنأجلمنوذلكهسياسيةلأهدافواستخدمه

حولوالذيالاثمعب،مصائرفيوالمتحكل!اآمونوحيمترجم،لآمونيلأول

منصبهواستغل.والقلاقلوالفقالمشاكلإثارةفييشخدم!كادمىإلىالشعب

ا!للكهة...يلألقاباتخاذإلىيوصهلهجسراجعلهبحهثالديني

قرارلا.المواصهفات!سذهلإلهيةالمتعبدةتعيإنقرارف!نالأمر،هذاصحواذا

وربما*ولءآمونكاهنمنصبخطورةمدىيعرفشخصيمنإلايصدر

له......ضحيةوكانالكثيربهمببهعانى

أمراأوظاهربابداوان4طرأالذكطالتحولبأنأيضهاذلكمنون!شخلص

هذافيالجالممةمكانةأنإلاعممر،الثامنةيسرةعهدمنذوجدتقليدياه

درجةفيصاحبتهيضعسياسيامنصباوأصبح،فعاليةذاتكانتالمنصب

ا-.)5لأ!ح!مهع+.!5.".63
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الوظمفةوكانت.طيبةعنغيابهحالةفهتمثلهالذيالملكمعالممصاواة

آمونكاهن8المنصبهذاصاحبةحجبتكمااال!خ.إبنهإلىالعمةمنتورث

الرابعآمونكاهنوتولىمنعدمةتكونتكلادسلطتهفأصبحت6تدريجيا

."لطيبةالدينيةيلأمور

نأأدركقد،الثالثأوسركونالفرعونأنأيضاذلكمننمشنتجكما

هذافيالامراءأحدتثبيتعنعاجزلنكانوا،الليبيينالفراعنةأسلافه

نهائيا.المنصبإزالةالضروريمنورأىمخرجا،فوجد،المنصب

مخرجإيجادأرادقد،الثالثأوسركونبأنلناتبين*حوالشواهدأنغير

منالثافطالقرنطيلةمصر،فيالليبيةالدولةش!صدتهاالتيالسياسيةللأ-زمة

ا!ول.الكاهنمنصبفيوالمتمثل!رمة،سببع!أصهبعهوضعوأنهحكم!سا

أنإلىياثيمالواقعغيرأننهائيا،ليختنىسلطانهمنيقلصأنأرادلذلك

علىو!نقسامالفتنةبوادرزرعقدالمثصبهذاوبازالة،الثالثأوسركرون

مصر.وحدةمنتبقىما

مكان!كاالدينيةالعاصهمة"طيبة"فقدانفطتمصبب6التصرفبهذاوأنه

بالتفتتالمتسمةهذه،والحالةأماسابقا.الموحدةمصهرحاكمعلىوسلطانها

مقاطعتهأمورهاتصييرإلىبالإضافة،المقاطعةحاكمأصهبحفقدولانقسام،

لكلالمحلىالإلهأصهبحبلأيضا.المقاطعةل!صذهالمحلىلإلهكاهنإدارياه

طيبةفيأمونلإلهبهايقومكانالتيوالم!كامالم!نةنفسياثمغلمقاطعة

سابقا..

الباثصر6لحك!اأ!لىالتفويضيأخدالمقاطعةا!مميروحاكمأصبحوبالتالط

.2طيبةإلهإلىحاجةفيبذلكيعدول!ا،المحلىالإلههذامنالمملطةومزاولة

علىو!نقسامالتفتتاقتصارعدمهطذلك.كلبعدال!كائيةوالنتيجة

أيضا.الدينيةالهصلطةالتفتتهذاشملبلال!صياسيهالمشوى

ا-.ل!!وولول!.!"ح"عمل!لأ11لعاعثع!عا3!!!للا!كوول!5.حي.163."

2-01!حمأ،ءمهأه3+ف!ءح+غ!محهأ!؟!كأح!-!35-5.
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الرئيمسالسببيكلونيكادالثالثأوسركونأن01."دراسسيقولالمقامهذاوفي

يكافحفمبابهفيكانأنفبعد.الليبيةالدولةعرفهاالتىالفوضىمرحلةفي

منالرغ!اوع!فإنهءلانقمماملمحاولاتوالتصدى.طيبةثورةقمعأجلمن

الحاكمإن.الييتينبإنسلامبقاءباستحالةتيقن،الطويلةوالخبرةالسنتقدم

.6والحكمالسلطةممارسةأجلمنمصرتقسيما.دعمدلذلك

وفيمشة.والعثصربنتناهزالتسعةفزةالثالثأوسركونحكمفقد،وبالفعل

وحم،الحكمفيالثالثتكلوتابنهشاركهوالعاثمربنالثالثحكمهعام

القوكا،والدهوفاةاغتنموا!مراءأنغيرسنة.وعشرلنثلاثة*خيرهذا

ل!ام!كمالواحدكانوانا!للكلية.ا!لقابواغتصبوا،انفصالهمفأعلنوا

بقليل.أزيدأوواحدةمقاطعةإلايحكم

تكنلمحكمهفزةلكن"،آمونرودا!صهغرأخوه،حكمالثالثتكلوتوبعد

عهدهمصرفيازدادتوقدلاثار؟منالقليلإلايتركلمإذهطويلةفترة

دوباست"،نف"بفالمدعوإبنته()زوج!كرهعنهفانفصلوانقهماما،تفتتا

تربطهتكنلمأنهمنالرغمع!هيراقليوبوليس،فيحاكمابيتاأنفمأالذي

ولمالثاق"."أيوبوتالمدعوابينتوبوليس"0والعثصرلنالثالثةبالأسرةصلة

الحاكمة.بالأسرةصهلةأيةلهتكن

كانفقد"هالخامس"شياثمقالملكوالعاثمرلنالثانيةلأسرةعرشوريثأما

سيطرتهيبهمطكانإذ،والزعامةالهملطةناحيةمنالمدعينهؤلاءيفوقلا

منهانتزعهاماوسرعان*سرة()عاصهمةبوبمصطةمقاطعةع!فقط

والعثصرين.2الثالثةالأسرةلمحأملاكليضهمهاالرابعأوسركون

فيالليبيةالدولة!صايةاقزاببوادربدأت،والزعامةالمملطةفيالتفتتو!تا

سياسةاقتضهتهالذيالتوازنعلىالمميطرةفراعنهافقدأنبعدمصر،

.الأولشيشنقالفرعونالليبيةالدولةمؤسس

!-5-ا5.00.ح!كهأ-014.!-4

2-!-ولك!أ"5ط!،هه-ش،.753!ك!.خ!ح!ا،!-شع".793.

423.الممابق.صالمرجعحصن.!صليموأيضهـا-
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ا!لشواشؤعماءيينالسلطةتفتتأ-

ظاهرةعمىقد8ق.م818عامحوالطوالعثمرلنالثالثة*سرةظهورإن

اللقبأفرغبالمقابلأنهغيروطورها،الليبيةمصرفيلإقطاسالنظام

للمشيئةممثلاولاإدهاالملكيعدل!اإذهالقديممحتواهمنالفرعوفط

التفككعنفضلا،الداخليةالفوضىمنتىا!لىالبلادووصلتلإل!صية.

الشديدين.ول!!يار

)السودافط(الكلوشيالملكغزوبأنيجمعونا!لصرلاتعلمفيالمختصونويكاد

التارخعصورلأكزحداوضعقدق.م،073حوالطلمصر01عنخا"باالمدعو

وذلك،حقيقيةنتائجإلىالمؤرخونيصللمإذغموضا؟القدي!االمصري

بممبب،والمتفرقةالجزئيةالوثانقمنكبيرةلكمياتدراسهممنالرغمعلى

.البلادم!كاعانتالتيالسياسيةالتجزئة

الملكيةلألقابحملع!المزتبوالزعامةالمصيادةحقع!الصراعشدةإن

زمنيتأر!تحديدصهعوبةمنزادقد،والمغتصبينالمدعينمختلفبإن

نأأبدالنايجوزلاوبالتالطع!كدها.أواخرفىالليبيةالدولةدح!اممتصل

ذويأقالي!اح!امتار!ندرسمابقدرمالكةأسرتار!ندرسأنناندعي

جدا.ومحدودةمحليةسلطة

الكلاسيكيةالمصادروافتقارو!مرا?الملوكل!صؤلاءرسيمتأرخغيابوفي

تار!منضائعةوحلقةغامضالفترةهذهتار-فإن،المعلوماتهذهلمثل

بعضعنخ"لتل!"يلوحةعلىالعثورلغايةوذلكمصر،فيالليبيةالدولة

لمصر.الليبييمانأواخرحىع!المخي!االطلاممنجزءاوينقاثمعالضوء

مصروححام..حم!مأ!3عنخلي01لوحة()

الكوشيالملكانتصارلوحةع!بعيدغيرزمنوالىالمؤرخوقاعتمدلقد

معبدفااللوحةهذهعثرعلىولقدمصر.فاالليبيينلإفراءعلىعنخ"ابط0

لانتحملحيثالقاهرةمتحفإلىنقلتثم،بالسودانالبركلبجبلآمون
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هذاحك!امنوالعثمرلنإلحاديبالعاممؤرخةاللوحةوهذهل!.48862رق!ا

(7رق!االلوحةأ)أنظر.الملك

الملكيمثلعنخ."ولاطار"بالهـوضيالنصهرللملكلوحةونعص7:رقماللوحة

زوحتهورفقتهفرسايمسكوهومرموبوليس!ماثممونيون(نمرود

بالقامرةالمصىبالمتحفموجودةاللوحة

بالإضافة،التربيةالوقائعدسيرمس!صبوصهفاللوحةهذهعلى!تبوقد

بدخولها.الملكجياثىقامالتيالمصرلةالمناطقعنجغرافيةمعلوماتإلى

حقيقةفيفإنناالكوشيهالملكلناقد!هاالتيالجغرافيةالخارطةخلالومن

.ق.م073عامفاالليبيةللدولةالسياسيةالحالةعلىيهمامرنتعرف

الثملالا.دئصمالاالثافىالمملالمن.بالصودانالكوفميةاللدلةملوك(ولكافصتا،الملكإبنهوعنخ.يالملك-ا

لوحةع!انتصارهمصهروخلدغزادتمق-م5عاموفيقا.م.716-751بينحكلموقدحنولا.النيلنهرع!الرابع

*ربعة.جهاخماع!بالنقوضصغطاةطنوريعطنينوتزنممم43وصمكهام!-اموعرضهاام08.طولهايبلغ

.1862عامبالمصودانالجيفىفىيعملكانمصىضابطيالصمدفةعلهاعئرولقد

141.ص.8391المعارفدارالقامرة:2.طالقديمالمصودانتار-بكر.إبراهيممحمد:راجع.المعلوماتمنللمزلد
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صهاحبهقدالليبيةالدولةأواخرفيالسياسيالتفتتأنالىلإشارةسبقت

المصري،المجتمعحياةع!سلباهذاكلأنعكسوقدأيضا،دينيتفتت

فهذهمعا-والروحيةالزمنيةالسلطةوحدةعلىسلباذلكانعكسمثلما

للأميرمباشرةالضرلبةتدفعأصبحتقادتهاه!كااستقلالتي!قاليم

يوفرا!منمحلىجيشلتكولناللازمينالجنودعددكذلكوتوفرلهالحاكم

يدفعيعدلميلأميرهذاف!نذلكومقابل.الإمارةمصالحعنويدافعالداخلي

المفروضةالضهرلبةمنيسيرانصيباإلاملكا-أوكانفرعونا-مولاهلخزانة

مناال!مرهذاكاىوقد!سد.بح!ةلنفهمهويحتفظ،إقليمهسكلانعلى

القرابينحالةذلكعلىويش!كد.الفرعونخزشةلإفلاسالمباشرةاال!سباب

بهدايامقارنةمصر،لآلهةالثالثشياثمنقالفرعونقدمهاالتيوالهدايا

الأزمةأنإلىلإشارةمعق.م(،لأ-98)249الأولأوسركونالفرعونسلفه

الثالث.شيثصنقحكمأيامع!بدايهافيكانتالسياسية

وانعداميمراءبينالمتتاليةالحروبأرهقه!االبممطاء،فقدالمجتمعأفرادأما

لجؤوا،الحاكملإفيرلخزانةا!لستحقةدفعالضرلبةعل!س!اتعذرولما!من.

بمئةقلوت،مرتفعةفوائدلإخيرةهذهفرضتالمعابد،وقدمنلإستدانةإلى

هذهدفععنالفلاحعجزحالةوفي.سنويةكفائدةه/ه()012بالمائةوعثمرون

كافيةغيركانتدهان4ممتلكاتهالمعبديأخذ،المحددةآجالهافيالفوائد

أللمعبد.خادمإلىالفلاحيتحول

مناكثرلإقطاسالمجتمعطبقاتتباينتالممياسية،الفوضىهذهوأثناء

منأي*دنىالنيلواديمنطقةفيخاصة،وراثيةالمهنوأصهبحتقبلذي

أحمصنكانتفقدالدلتامنطقةأماشمالا.منفإلىجنوباالاولالشلال

ومنف8هاماميناءتانيسوكانتالحارح.محالتجاريةمعامل!كانتيجةحالا،

فنشطت6المعادنبصناعةاشتغلتفينيقيةجاليةبهااستقرتمدينة

ا-505ءكلأ?!ههه.ءا،.!.33.
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وأ!هانأوكانوانبلاءأحراراهالجميعوكان،المقاطعةفياليوميةالحياة

أمقدارثرو!م.مموىبيغميفرقلاسواسية،حرفيينأوجندا

إشراقعلىالدلتامدنحافطتفقدالثراء،وهذاالحريةلهذهونتيجة

السياسية.المركزلةوفقدتحالهافيهتدهورتوقتفيالمصرلة،الحضارة

الملوكبقائمة"!ط-عنخا.زودنافقد،الفترةهذهفيالسلطةلامركزلةوعن

والطاعة.الولاءفروضلهوقدمواسلمواالذينالليبيينوالزعماءواالمامراء

حوالطأممماءتحملالقائمةهذهوكانتمقاطعتهمأ!ماءذكرع!حرصكما

بمثابةكانتمصرأنأياثاربعة،الفراعنة،غيرشخصيةعاثصرخممصة

ق-م.073عامسياسيةفمميفهصاء

رؤوسهمع!يحملولىفراعنةأربعةعنخةا،"بط-قائمةرأسع!ويأقي

خراطيش.فيأسماؤهمووضعتالملكيالصل

.(حاليالاشموفطهرموبوليصافى"نمرود"-الفرعون

بوبممطة.فيأوسكرون""،لفرعون

لنتوبوليس.في"أيوبوت01-الفرعون

هيراقليوبوليصفي"باستدينفبف".-الفرعون

الصليحمليكنل!االذيإيزشى""بديالمدعوالملكيا!ميربعده!ايأقطثم

أثربيس.حاكموهوءجانبيةشعربضفيرةاحتفظوإنماالملكلي،

العظي!ا،لافير+ولشأ.ط3ا.عا-"حاقطلقبيحملونمشوالث!زعماءيلهمثم

اللقب.هذايحملوالموآخرون

"عنخالمدعوأبنائهوبكلرمنداس،في"عنخمنفزد"المشوالثى!ميرزعيم-

ا..برحوريتحوتا.بلدةوحاكمحور..قاثد

بوزريس.في..شيشنق..المشواشزعي!ا-

مقاطعةمن"باكن!"الملكى!ميرإبنناووت"نس"الماثصواشزعيملافير

.ا.حممب"الثور

ا-أ.أ!3ءولول"س!.930.ء.آ،حه
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وديوسيوليس)سبنيوتوس(نترتبفيكانوشالعطي!االمشواف!زعي!ايلاممير-

1314اه"ه.كأوايزلديوليس

سبد"ا.بر-في"باثن!"المثصواش!ميرزعي!ا-

)منف(.الجدارالأبيضمخزنوكذلك

بوزريس."برأوزير"من!!بماي"ا،العظيمالمثمواشزعي!ا-

."بنتاور"مدينةسيدالماثصواشزعي!ا-

."كهوي"نبتيمدينةسيدالماثمواف!زعيم-

".ا.حرسماتوي.اباديالمدعوليتوبوليسسيدحوركاهن-

عنخ"ا"يلنص"برستد"ترجمهاالتيللفقراتونافدةمركزةوبقراءة

القوةيراعل!امصهرهوحكاململوكترتيبهفيعنخ"،"يالملكبأننمشخلص

الممثلينكرامةعلىالحفاظراسمابقدرالح!ام،لهؤلاءالفعليةوالسلطة

التزمأنهأيوالعشرلن،والثالثةوالعاثصرلنالثانيةللأصرةالثهصرعيين

بالبروتوكولا.

محدوداحكماالدلتافىيحكماقكانا6وأيوبوتأوممركونالفرعونينأنذلك

.المثمواشزعماءبقيةحكميتجاوزلاجدا،

علماءرتبهالذيالفرعونهوعنخ""يلوحةفيأوصركونوالفرعون

22.!سرةآخرملوكوكانءالرابعأوسركوناسمتحتالمصرلات

أجزاءاقتطعتقدالواقعفيلأنهفقط،ظاهرلاوتانيسبوبممطةفيحكموقد

افاربيتوص"مقاطعةومنهاأمراء،زعامةتحتوأصبحتالمملكةهذهمن

فصطرلن.2إلىالمملكةشطرتاليالممصتقلةالخرلطة(على)هوربيت

حك!اوقد23،*صرةملوكأخرالثافط"+أيوبوتفهو"أيوبوت"الفرعونأما

المملكلةعاصهمةعلىحكمهواقتصرق.م،731ء72سنةبينفيما

فقط.لينتوبوليس

ا-ي!.)-ل!ى!!+!ل!س-يكاحح!مم!ع!ح!هكه53س!53.+ه+هع!ه،لأ).878!

ك!-!ا!ك!.!.،!-ع3و.28-
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الأميرومع!كمالمقدمةفىالثلاثةهؤلاءوضعقدعنخ"ا.بطبأناكتاث!ن"ويعتقد

الهضرعية.أالسلطةيمثلونلأنهمباممت"اابدكط0الملكي

أقوىالأمرحقيقةفيكانافقد."باستدينفبف01"نمرود"والفرعونانأما

كليتقاسمانوكاناالدلتا(غربنخت.."تفقوةتنامى)قبلجميعاالت!م

مصهرالوممملى-

أقوىإمار!صمواتساعالمشواش،زعماءبعضجيوشقوةأيضاكانتوقد

...المالكة*سرةمنوأمراءملوكيحكمهاالتيتلكعثيرمن

اتخاذفياشتركواقدالسفلىمصرحكاممعظمأق،اللوحةهذهصونتبإن

01..العظي!االمشوالش.ازعيم!ب

معلوماتتعطينالالأتهاناقصةاللوحةهذهتبضذلك،منالرغموع!

آنها.كمالاحقتار!غايةإلىمجهولامهاالكثيربتييقاليم،إذعنكافية

وصلتكيفنجهلوبالتاليإلها،عنخ"ابي0وصهولعاممصرحالةلنا!ف

الدرامية.ال!كايةهذهإلىمصرأحوال

!ثارخل!منالليبيةوالمقاطعاتلاماراتول(

ع!كدفاالدلتاإمارات01"حولس!س!لىل!++3535يويوتاةجون!مقبردراصة

ذلكع!والدليل4عليمح!بالموضو3حولدراسةأوفىالليبيةا!وضى

كليا.يكلونيكلاداعتماداعلهاوالدارسينالباحثينمنالعديداعتمادهو

6191(.عام)صدرت

كانوالمجزئة،المتفرقة!ثارمنكبير!مدراسةعلى"يويوتانكلبلض

)ثم!++س!طلاس!(.دلاياتوكذلكهباتأوقرابينألواحعنعبارة!!مها

المصرلة.الدلتاحكلمتقاصموامثصواشزعيماصممأربعينرصدمنو!كن

الذيالأمر4مافرعونبحىمورخمنهاكبيراجزءاأن!ثارهذهفيوالمفيد

ول--ا!عطح،ظ.!.،أء"-366
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!مرعليهوتعذر4الأقاليمبعضلحكاممرتبةقائمةوضحع!ساعده

أخى.مقاطعاتفيبالنممبة

الدلتالح!امدقيقةسياسيةخارطةيويوتوضع،النتائجتلكضوءوع!

علىالمصريالقطربقيةحىعنفكرةوأعحلى2(،رق!االخارطة)أنظر

مصر.وصعيدالولسصمصرمنكلفىالليبيينأواخرح!م

!ق07،،لىصاسهوك.هـ"الهباب!وت4+

!زع!اصا!!وا!ا!ةرعمصا!لهه

ق.م073حوالطالمصرلةالددتافيالليبيةلاماراتتمثلرقهزه:خرلطة

العواصمث!أالدلتاوسط4الدلتاغربثممنف،بمدينةبدأالدلتا،وفي

الملكية.

تقع(.وقمتهالدلتا)رأسمصهرمفتاحاصممعلهاولطدق3!ل!مص!:منف4-

مصهرفيالقديمةالدولةعاصمتهوكانت،النيللنهرالاثمرقيةالضفةعلى

الفرعونفجعلها،الليبيينحىخلالمكان!صاعلىوحافظت،الفرعونية

صههرهعلهافمين.الحاكمةالأسرةمنلأميروراثياإقطاعالاؤلفصيشنق

(.أخته)ف!ج
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ث!ا6شياثشقيلامميرلابنهإقطاعاكانتالثافط،أوسركونالفرعونع!كدوفي

المشواف!زعماءمنمملالةتنحدرومهم،بعدهمنلذريته!خيرهذاورئها

منف.حكموا

تحملالتي!لواحمنالكثيرع!بمنفالهصيرابيوم،معبداحتفظولقد

أ.الحكامهؤلاءأسماء

97374،رقمتحمللوحةوم!كااللوفرمتحفإلىالألواحهذهنقدتوقد

رقمتحملأخرىولوحة،الثالثفمياثصنقالفرعونع!صدمن28بعاممؤرخة

تتملانواللوحتان01"!بمايالفرعونحكممنالثائبالعاممؤرخةول7936

)استقرت"وحرفيللمشواف!العظي!االزعيممتتالإن:ححامثلاثةأسماء

"بديبتاحلإله(المعادنصناعةفيتخصصتفينيقيةجاليةمنفبمدينة

الملكيلافيربنبتاحكاهن"تكلوتا.للمثصواشالعطي!االزعيمابن"إيزيس

ابدكط0إبنأماالثافط.ا.أوسكرونالفرعون00الأرضيينسيدبنشيثمنقه

الكاهنبلقبواكتف4وجدهأبيهمثلاللقبيحملفل!اإيزسىا!

11.2حارسيصيا1

أيديإلىالسلطةوانتقلت!قلي!اهذافيالسياسيالنطامتطورذلك،وبعد

الخامس.شياثشقالفرعونحكلمأثناءالليبوزعماء

الدلتا-غرب2(

الليبيةالدودةمؤسصبأننجد،الليبيةالدولةبدايةوثائقإلىرجعناإذا

زعي!اإدارةتحتالدلتامنالغربيةيجزاءوضعقد*ول..شيثصنقالفرعون1

أواخرإلىترجحالتيالمتفرقة!ثارأنغيرماتين".3ا!لدعو"نيوالليبوقبيلة

ح!امءزعامةتحتكانت*جزاءهذهأنإلىتشيرالليبيةالفوخمافزة

الفرعونية.مصرفي*خصابالهرمزأبيصوالثورالمقدحمة.كأهولأييص4*أعجولمدفنموالممرابيوم-ا

.0183.عاملاقلاولص!+3!+-لعمالاماليلتاوجعتالمصرلاتعالمالمقبرةمذهاكئثمفولقد

015ص.القديمةالمصرلةالحضارةمعجمبوزنر.ج.-

!ممحم-32ه3+هح!3!سا"س!-ألاول!حلاال!!3لاثأس!هول+طلاولع+مم!3!!ط!ولحم!لال!"

لاا!33**3)،.صكث!طلال!تائا73كم!عم!هول،+66.ط!حل!!:31هول.1691.!!21ء01،1

3--ولح،كل!ول5ك!،ه!.+أح.!.192.
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موجودأثرذلكومنالمشواش.وزعماءالليبوزعماءمعا:اللقبسيحملون

الفرعونعهدمن91بالعاممؤرخس!لى72903رق!ايحمل،القاهرةبمتحف

للمشواشهالعظيموالزعيمالعظيمالليبورئيسلصاحبه،الخامسشيشنق

تسمىمعروفةغيرمنطقةعلىحاكماكانالذكطح!ط،كرهنوال!القائد

.دمياطفر3غرب"مفكي"

فيوجدقدس!؟-لم!785رق!اويحمل6القاهرةبمتحفدائما-أثرثافطوهناك

يحمللأثروصهاحبالخامسشيشنقبعهدمؤرخالدلتا()غربفرينكوم

الليبو.6بطرلقةو!خرىالمشواشبطرلقةموضوعةواحدة6معاالربشتين

عايشواالذينالليبو،زعماءذريةكانتإذامانتساءلسبقهماضوءوعلى

أثناءالمشواشوسلطةنفوذتناصطوأمام-الليبيةالدولةونشأةتأسيس

ريثصةرؤوسهمع!وأضافواأيضا،المشواشزعيملقبحملواقد-حكمه!ا

سلطةذهابومعءلاحقةمرحلةفيثمالمشواشءطرلقةبنفسمثبتةثانية

فامشغنواالليبو،ذهنيةفيثانظهرتطور،القادةبينوتفتتهاالمشواشهؤلاء

فيذلككانوهلالأمصلى؟بلقبهمواحتفظواالمشوالف!زعيملقبعن

مصهرفقط؟فيالليبيةالدولةحكممنالأخيرةالشوات

لاحقا.نتبينهأنسنحاول!مرالذيوهو

الدلتاوسط3(-

"بطلوحةفيأسماؤه!اوردتمشواشزعماءثلاثةالدلتاوسطفيعرف

ومعنىالملكلي،والأميراالر3ربعةالفراعنةبعدمباشرةترتي!صمجاءوقدعنخا.،

أسماؤه!اتلتالذينالزعماءبقيةمنأقوىكانتونفوذه!اسلط!صمأنذلك

القائمة.في

ا-ل55ءصاط!!فه،،اء!ءاءيومحه4كاعه055لهءوو!!*نا"ول!كه."ف!:5ا.!!ول5

لأ.789-1:78."631.
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حاليا()أبوصيرك!وله!كملأ"8بورزريس-

عاصهمةوهاأوزريس،لإلهبيتأيأوزيس،بر-القديمةبالمصريةبوزريص

الليإو)زعيمنختتفإمارةغرباتحدهاالدلتا،وسطوموقعهالإمارة

مقاطعةزعماءشرقوشمالأثربيس،إمارةوجنوبا24(الأسرةومؤسص

بوزريسمقاطعةوكانتسبنيتوس.مقاطعةفتحدهاشمالاأمامنداس،

كبيرأمللهايكلنلمأنهاويبدو،القويةالمجاورةلإماراتمنأصهغرمصاحة

"بااكولثسالملكذكرها!ان.بالقوةالمتميزلنجيرانهاحسابع!التوسعفي

متطورا،كاناقتصادهالأنفذلك،القوية!ماراتقائمةضمنعنخ"ا

قدماءإلعايحجمقدسةمدينةبكونهايلامخرىالمدنبقيةعنوامتيازها

المصرقي.

بيتمن01ا.شيشنقالمهمواشزعيمبأنهانتصارهلوحةفيعنخ"ذكر"بطولقد

زعيماذكرلناث!اهيراقليوبوليس.معركةفينخت"تف"دحليفاكان.أوزريص

زعيموهو،والطاعةالولاءقروضأوتقديملتحيتهجاءلإقلي!انفسمنآخر

أوزريس.2بيتمن"بماكطا!الماثمواش

لأسبابتوفيأومامعركةفيقتلقديكونفميشنقالزعيمأنوتفسيرذلك

مدينةع!جديدازعيماوجداالشمالالىالكوشيالملكوصهلفلما،طبيعية

هوبماي.أوزريس

من18بالعاممؤرخةلوحةف!شاكعنخ.ا،"بيغيرلوحة!ثار،بقيةعنأما

شياثمنقانهيعتقديويوتلكنفارغ)الخرطوشفي!رإسمهلمفرعونعهد

وهذه،العظيمالمتصواشزعيم!.تكلوتا!الجيولثىقاندلصاحبهالخاس(

المقاطعةأنإلىنصلأنيمكنوبالتالطق.م،974سنةتقرلباتوازيالشة

عنخغزو"بيقبلسنةعاثصرتسعة"تكلوتاةالماثصواشزعيميحكلمهاكان

المصرية."للدلتا

ا-،!+3535.،.+ح.!ه.!.!!.14.123

2-353.ر،-+ه+)س!.!ه.كل163!1710.!.ءه!كاك!3!+لأاح878.!ءكل083-
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صممنود(أو):بمهءكهوله،لأولكهسبنيتوس-

قبلالمشواشاستقرارمراكزأقدممنوتعتبرالدلتا،المدينةهذهوتتومصط

العشرينلأسرةأواسطمنرسالةف!شاكالحك!ا،سدةاءلىوصهول!ص!أ

المدينة.هذهحوالطالمثصواشتواجدتذكر،المصرلة

فقددائما،عنخ.."بلوحةوحسب،وقويةضاسعةالمقاطعةهذهكانتوقد

فممالا.وديوسبوليسبهبيت()مدينةسبينيتوس-إيزلدوبوليستضه!اكانت

سواحلغايةإلىالدلتاوسطمنتمتدكانتسبينيتوسإمارةأنبمعنى

منداس،مقاطعةشرقاتحدهاالخرلطة(،)أنظرا!لتوسطلأبيضالبحر

الرابعةا!سرةمؤسسهوتف-نختحاكمهاويعدسايسمقاطعةوغربا

والعشربن.

لم..اكانوشا"المدعوالماثمواشمشيتوس،زعيمأميرأنعنخ""بيذكرلقد

ذلكع!وفضلضده،نخت"..تفأناثصأهالذيالشمالحلفيدخل

صارعأنهذلك،قوتهمركزمنمنطلقاهذااكانوش!موقفيكنول!االحياد،

ينتطروصهولهتحت..ولم"تفع!لانتصارهعنخا.بيلتهنئةجنوبامنفإلى

.الشمالأمراءكبقيةوالولاءالهانيلهليقدمالدلتاإلى

ذلك6استفسارتتاولالمتفرقةفالأثار،للتساؤلاتمثيراالتصرفهذاويبض

الليبم!ميرهذاتربطمصهاهرةصلاتوجوديفترض"يويوت"ف!صاهو

.الجنوبفيوالكلوشيين."اكانوش!ا

السميدةباسميعرفأ."!أثينابمتحفموجودالبرونزمنتمثالهناكثم

إبنة.اتاكوش:التاليالنص!تبالتمثالوعلىهنبيلةامرأةويمثل6الكوثصية

يعنياكانوشالزعيمابنةواسماكانولثيم.ا10للمشواشالعظيمالزعيم

بأنيويوتيفترضلذلككوشية.دماءعروقهافيتجريالتيأي"الكوشيةا

كوشية.بامرأةمتزوجاكان،اكانوش
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مجالفلاوبالتالطإيزلدوبوديس*،01مدينةأدهةأسماءالتمثادع!ذكروقد

صبنيتوص.أحاك!انفهمههوهذااكانوشبأنللشك

6الشماللحلفاكانوشانضمامعدمسرأيضالنايفسرماهذاوربما

كانوقدنختا.".تفمنه،الغربإلىجيرانهمنمتخوفاكانأنهاءلىبالاضافة

يلأسرةلإناثماء،دمياطفعغربالواقعةالمقاطعاتابتلاعإلىطرلقهفي

ممميطرةوكانتالكلوشية،*صرةالىاكاتوشلجألذلكوالعشربن.الرابعة

عليه.حمايتهاتبسطعلهامهافتقربممابق،وقتمنذطيبةعلى

ول!*رر3.7منداس-

الأميرمءق.073صنةيحكمهاكانمنداسبأنعنخ"."بطلوحةفيجاءلقد

بلدةفيالجيث!قائدحور"كانا.عنخابنهوأنعنخ".منف".زدالمشواف!زعي!ا

.2فارمصا57ومعهلتحيتهجاءوقدبررحوي"!تحوت

فميهشقالفرعونعهدمن22بالعاممؤرخةلوحةومنها*ثار،بقيةوتفيدنا

بن01نختحوروالقائدللماثصوافىالعظيمالزعيمهووصاحبها،الخامس

أفمهيي+."االعظيمالزعيم

لصاحبهاالثافي"أيويوت01عهدمن21بالعاممورخةف!الثانيةاللوحةأما

حورللماتموافىالعظيمالزعيمبنة.مممندس..للماثمواف!العظيمالزعيم

وللتوضيح4*ولىاللوحةعنالزمنحيثمنمتأخرةالثانيةواللوحةنحت.ا

فقدالثافطأيوبوتأماق.م،767سنةالعرف!تولىالخامصفصيثصنقف!ن

ق.م.731سنةمنبدءاحكم

إمارةلح!مترتيبايويوت.ا01يفترضالألواحهذهبهتفهدناماضوءوع!

مشة:وهمالعظي!ا.المضصواف!زعيملقباتخذواالذينمنداص

ا-353.ر"-ه.!ه.+اح!ا.مى

2-ا!-،"!ه.!ه.+ح!.03
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بنسمن!سثم(الأولىا!يو-ة)صاحبأشهيبىبننحتحور--أشهيبى

منفزدثمو!ن!س-بننختحور-(الثانيةاللوحة)صاحبنختحور

حورنخت.،إبنهالسادسةالمرتبةوفيعنخ"*بطذكره)الذيعنخ

،المتوفرةثار!إلىبالاضاقةالترتيبهذافيالجأقد"ايولوت"بأنأعتقدوهنا

بكر*بناء.علىالجدإسميطدقبأنتقتضيالتيالقديمةالليبيةالعاداتإلى

تحتمدفونةتزالماالتيقىثارتؤكدهاقدشخصياتأسماءافترضوبالتالط

.يلأرض

منذوالعشرلنالثانية!سرةمؤسصنهمبشجرةفيالعادةهذهشهدناوقد

يأالليبيةالدولةأواخرلغايةمتوارتةبقيتويبدوأنهاالعاشرق.م،القرن

ق.م.الثامنالقرنأواخر

الدلتاشرق4-

فهناكالمصياسيةه*نظمةمنأنواعثلاثةالدلتاشرقمقاطعاتعرفتلقد

ملكيين.لأمراءوراثياإقطاعاكانتوأخىالمشواف!زعماءحكمهامقاطعات

والعاثصرلنالثانيةلاشرتإنفراعنةاستقر!كاالتىالملكليةالعواصموهناك

والعثصرلن.والثالثة

30+ول!عم!!فاربيتوس-

بأنها،يويوتويعتقدالخرلطة(،)على+س!م!!هولهوربيتمقاطعةوهط

التيحممب""الثورمقاطعةباسمعنخ""يإلهاأشارالتيا!لقاطعةمنجزء

باكننى.الملكي!ميربنناووتا.نس".الماثمواش*ميرزعي!ايحكمهاكان

مفادهاالثالثشيشنقالفرعونعهدمن14بالعاممؤرخةلوحةوهناك

2.هليوبوليسع!حاكماكانلافيرياكن!يأن

وهناكهليوبوليص-لإمارةامتداداكانتفاربيتوسبأن!ايويوت..يفترضوبالتالط

يعودلفاربيتوس.تابعةوها"الجاموس"طوخبمنطقةوجداآخرانأثران

-ا-،-3535-).!ه.+ح.!.132

-32.هـه+35،م!-!ه-+ح.!-!!363-343
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الهشة،ذكربدونالثالثضيهصنقالفرعونعهدإلىتاريخهفيياولالأتر

الثافطيثرأماعا"،ا.او-فر-شه.3.ولولالمثمواش*ثرهوزعيموصهـاحب

لكن6إسمهيذكرلمفرعونع!صدمنوالثلاثينالثالتبالعاممؤرخفهو

وصهاحبسنةثلاثيناكثرمنحك!اوقدالثالثشياثشقبأنهيعتقد01اكتشن

يفزضولذلكفاربيتوس."في-ولصكعاه!بورام01المثمواشزعي!اهو*ثر

مقاطعة"باكنض"قبلتوالطعلىحكما"بورام"ث!ا"اوفرعا"بأناكيت!شن"،

وحكمأثربيسمنايزسا"ا!باديابنهحك!اا!خيرهذاتوفيولما،فاربيتوس

سنةحوالطذلكوكانفاربيقوسنس-ناووتا!مدينةاأوانس-نقدي"الثافاابنه

سبتس)حم!13!-بط

ب"إلهاأشارولقد"برستد".إليهيذهبحممبماالحنا"ا.سفتمدينةوهط

!كانيه.ليقدمجاءقد"باثنفي."الماثصواشزعيمحاكم!كابأنوقالعنخا"

باستخدامإليهأشارولذلكالزعماء.أقوىمنكانهذا،باثن!أنويبدو

.2والطاعةبالولاءلهيدينونإقطاعيينسبعةكان"أمير".وقداللقب

"بي-مقاطعةأو!ميرهذااسمتحملأخرىآثارعلى"يويوت"يعزول!ا

الأمبراطورحولياتذكرتحينفى،الليبيةللأسرعهدهافيترجع"سبتي

ق.م(6636سنةثانيةمرةثمق.م667سنةمصر)غزايلأشوري"أشوربانيبال.ا

حكامبأنأفترضولذلك"ا.سبتي"باحاك!أولهكل!ص!!ا.بكلرور".الملك

وجهفيصمدوابحيثالقوةمندرجةع!كانواالمقاطعةهذهفيالمشواش

مصر.يشوريإندخولغايةوادالكوشيإن،الملوكعنخ..منا!بخلفاء

كانتفقد6الواضحةوالحدودالمعالمذاتالمقاطعاتهذها!لىوبالاضافة

يمكن6مشواشزعماءحكم!سا6بي!كافيمامتداخلةصهغيرةمقاطعاتهناك

ا-.+)ح.!5!ك!حم!ح++ل!-0ط!3650345

-2-،?م!مم!ط!."5."083-!011ء.!ء!!!ء!!.36
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يلأمراءخدمةفيأتباعاكانواحكامهاأنأو.الثانيةالدرجةمنتصهنيفها

قبل.منبنامركما،الملكيين

الملكيةالعواصم-(5

لهأ!كاوذلكا!لشواش،زعماءيحكمهال!اهامةمدنالدلتاشرقفيعرفت

فقدوالعثمربن؟والثالثةوالعشرلنالثانيةالأسرتإنلفراعنةعواصمكانت

سياسيةعاصمةبوبهمطةمدينةوالعشرلنالفانيةا!أسرةفراعنةاختار

مدينةوالعاثرلنالحاديةللأسرةالقديمةالعاصمةعلىوأبقوالملك!ك!ا،

نستبعدولاهاما،ميناءكانتبأ!كاأشرناوقد.اقتصاديةا.تانيى!اكعاصمة

.لفتراتبهااستقرواقدالمالكةاالماسرةأفرادبعضيكونأن

اختاركمابها،الأسرةفراعنةأقام!صاالتيالعمرانيةالمنشأتذلكعلىوتمم!كد

الثائأوسكرونوالفرعونلاولأوسكرونبنشيثصنقي!ميرمنكل

لدىمميزةمكان!كاكانتفقدولذلك!كا.يدفنواأن،الثالثتكلوتوالفرعون

عاصهمةكانت"مونتيه"بأ!صاوم!كمالمؤرخينبعضاعتقدوقد.لأسرةفراعنة

هذهنفوذتقلصهالليبيينحك!ا!كايةوفي6والعثصرلنالثانيةلاشرةملك

المشواشزعماءيتجرأفلموبالتالطهفقط،المدينتينهاتينليمممل!سرة

.هناكبمملط!ك!االممماسعلى

بحك!اوالعاثمرلنالثالثةالأسرةآخرملوكاكتفاءعلىينطبقال!ثيءونفس

.انتصارهلوحةفيعنخ"ا"بيذلكإلىأشاروقدلينتوبوليس،العاصمة

ك!8!ول+ولأثرييس-

يحكمهاكانالمدينةهذهبأن01عنخ"بطأشارولقد)حاليا(،ب!كامدينةوهط

كان،الكوشيمالملكانتصارلوحةوعلىأكها+س!ع،3إيزدص"."بديالملكيكأمير

الملكى،وأصلهمكانتهيبإنمما؟لأربعةالفراعنةبعدمباشرة؟ميرواقفاهذا

علىجانبيةبظفيرةاحتفظفقد،راسهعلىالملكيالصليضعلموان

.الصدغ
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"تفأنصارمنيكنلمإيزش!""بدييميربأناللوحةنصأشاركما

وزعيم"أيويوت"الفرعونبصحبة"منف"مدينةإلىسارعولذلكنخت"،

عنخ"."يلهنئة"أكانوش"المثمواش

حيثا.أثربيصا"مدينةإلىوصهلأنإلىانتصاراتهالكوشيالملكواصهلولقد

.وكنوزهأموالهواسمخداموقصرهمدينتهإلىلافيربالدخولترجاه

غربشمالكم)13"موستاي"مدينةع!عنخ!ا"بااستولىفقدولذلك

لهذاهديةوقدمها(نخت"القوي"تفإمارةوبينبيهاالحدودع!أثربيص،

وشكلره.اامتنانهعلىمنهي!ميرتعبيرا

يمكل!كاآثارعلىلانلحدالعثوريتملمأنههوالمقامهذافيلهيؤسفومما

.ق.م073عامقبلوحكامهاالمقاطعةهذهعنبمعلوماتتمدناأن

معماثصركةحدودل!كمااكانوشا.كانت01مثلا!اميرمثلههذابأننفترضولذلك

ث!ا،البدايةفيالحيادفضلاولذلك،الطموحنخت.ا.اتفالليبوزعيمإمارة

والطاعة.الولاءفروضلهوتدمامنففيعنخ""بطإلىسارعا

)الصعيد(العلياومصرالمهمواشزعماء6(-

مدينة"أمون-رع"لإل!صةملكومقرمصهرهصعيدعاصهمةإلىالوصهولقبل

)أهناسياهيراقليوبوليسوهامقاطعةبأولمرمنف،منونزولاهطيبة

خاصةم!نةالمدينةلهذهبأنالخامصالفصلفيأشرناوقدحاليا(.المدينة

شيشنقالفرعونأسرةراسم!مقطفي،الليبيةالدولةمؤسسنفسفي

لافيروحكمها!سرةفيورافطكإقطاع!كااحتفظفقطولذلك!ول.

المدينة.إلهوكاهنكله،الجيشرئيسبلقبوالدهعليهوأنعم"نمرود"

وبذلكالعليا،مصروحدودالدلتاحدودبينتفصلالمقاطعةهذهكانتلقد

فيالسياسيةالعاصهمة:الثقلمر!زيبينالتوازنيقيمحاكمهاكانفقد

مرحلةمنلأخيرالنصفوفيهالجنوبفيالدينيةوالعاصمة،الشمال

ا-،+3+ل!ول!.+ح.!ه.-363!
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حاكمةبيوتثلاثةإلىالعليامصرانقمممتق.م،حوالاه76الليبيةالفوض

.فرعونمنهايديركل

الثالثةلأصرةمنا.آمونرودالفرعونصهر"باستدينف"اباالفرعون-

رأسه،علىالملكىالصليحملكانبأنهعنخ"ابط0إليهأفصاروقدوالعثمرلنه

-ا.هيراقليوبوليص"منيحكل!اوكان

وقدحاليا(.هرموبوليص)!مممونإنإلىنصلف!نناجنوباالمميرواصلناواذا

هذاذ!روقدنمرود،ثمق.م،076حوالطا.توتمحاتا.التوالطعلىحكلم!كا

علىيحملكانبأنهاسكوصفهوقد،الكلوشيالملكانتصارلوحةع!الأخير

بأن"كتشنا"ويعتقدفرعونا.كانأنهأيق.مء073عامالملكيالصلرأسه

*كلوزر"أن".غيرالثالثا"أوسركونذريةمنونمرود()توتمحاتالفرعونين

حكلمأنوالحقيقة21".آمون"رودأبناءفيماويىذلكهفاالرأييخالفه

حكمفزةأما،الثالثأوسركونالفرعونحكمصشواتفييقع"اتوتمحات"

*سرةمنوالفرعونانا.-أمونزودالفرعونلحكلممعاصرةفينمرود

ففلاثهموبالتالطأوسركون"اأبناءأصغرهوأمونورودوالعشرلن،الثالثة

...،إخوة

وجدتوان4المثمواشزعيملقبلالستخدامأثرفلاطيبةالعاصمةفاأما

الرنيسهوأجدادهأحدبأنصاحبهايذكر6نسبفمجرةتخلدالتيكأثاربعض

منيحكمكانالزعيمهذاأنبالضمرورةيعيلاهذافإنللمشواش،العظيم

حفيدبأنهصاحبهيذ!ر،طيبةفيوجدآخرأثر!فتراضهذاويؤكد،طيبة

لإمارةلهذهأشرناوقدمنداس؟حاكم.حورةا.عنخللمشواشالعظيمالزعيم

الاثممال.مقاطعاتضمن

وها،الشمالونبلاءححاماتبعهاعادةإلىلإشارة،يمكنالمقامهذاوفي

الماثمواشزعي!أأنذلكومنأمون.!.الإلهلخدمةوبنا!كمأبنا!مإرسال

لإله.مغنيةلتكون،ابنتهأرسلمثلا،قدمنفحاك!اتكلوت

ا-،ولصا!كل!،*!-!ه-+ظ.ء-232!.!لأولط!ول!3.!ه.+شأ.!.22
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مدينةوهطالجفوبفيتقعأخرىدينيةعاصمةعلىينطبقءالضيونفس

فيأوزريسبالالهلاتربطهاالكثيرونيقصدهاوكان30!ه!"،"أبيدوس

هذهوفى"بوزريص".الثمماليةالعاصمةإلىنتقلأنقبلا!سرات""بدايةفترة

العظي!االمشواشزعيمإبن،الجيشقائد..بمايا.لصاحبهأثروجدالمدينة

شيشنق.

ابنهوأن(الشمال)فيبوزريسحاكمهوهذاشيشنقبأن..يويوت..ويعتقد

أ.المقدسةالمدينةفيلاثركذكرىهذاترك

قد،الشمالفيالماثمواشزعماءبأن،المتفرقةلاثارهذهمنونهمتخلص

ذلكمعنىوليس.الجنوبفيالدينيةالعواصه!امعطيبةبعلاقاتاحتفظوا

المشواشنذكربوجودأنيمنعنالاهذالكنالعواص!ا،هذهفيحكلمواأنهم

فقدتقد)الماثمواش(الجاليةهذهأنويبدوالرعامممة.عهدعلىطيبةفي

علىمحافظينالماثمواشب!حيثالاثصمال،إلىنزحتربماأو،كأقليةم!نتها

نزحواأخهـممأووالعشرلن؟التاديةلاشرةحك!اطيلة)!ثنية(العرقيةوحد!كم

هذاوفي(.أسوانبنواحيالثافي)الاثملال+إلفنتين"اس!*+لالم!!ص!صأس!إلى

حوالطتعدادهابدغعظيمةليبيةعممكرلةجاليةهيرودوتذكرفقد.الشأن

من-حصبه-فروالأ!كم"بالفارين"،سماهم،محاربألفوأربعإنمائتإن

والعثصرلزلأ2الهصادمصةالاشرةبهصماتيكالفرعونعهدفيإثيوبياإلىإلفنتين

شيءكلالجاليةهذهعننج!كلنكادأنناإلاذلك؟أهميةمنالرغموعلى

العواصموبينبينهاالفاصهلةالمسافةبعدإلىذلكسببيرجعوربما

الاثممالية.

كانأنهيبلمولإس!ا(،)مج!صولللمشواشزعيم!كاوجدقدبأنهنعلمأنناغير

إقطاعيينستةيتبعهكانبحيثمصر!لها،فيالمشواشزعماءأقوىمن

.3الليبيةالدولةأواخرفيذلكوكان.جنديآلافتممعةوحوالط

03.فقرة.-801915:صص.الثافىالكتاب.عيرو!وت2
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نأرأينافقد،الليبيةالدولةحك!اأواخرفيطيبةالعاصهمةحكلمعنأما

البحث.تهملممليقتضيكما،الفصلهذامنالثالثالمبحثإلىنؤجله

وصلاخياتهتطوره.المثموالث!زعيم"اللقبأه)(-

كانالمصرفيمعحروبهافياءالليبيةالقبائلأنهذاموضوعنافيتتبعنالقد

هذاوأن-"،ور"الزعيملقبالمصربة!ثارعليهأطلقت4قائديتقدمها

وهودد.ابن"مريالزعماءهؤلاءومن.ريشةرأسهع!يضعكانالزعيم

الليبيةقالقبائلاتحادالزعي!ا،هذاترأسوقدالليبمأ.الرلبو)قبيلةزعيم

"مششر"،الزعيموابنه"!برالزعيميليهثم"مرنبتاح".الفرعونمعحر!كا

"رمسيصالفرعونمعحروبهمفيالليبيينوتزعماالماثمواش،منكاناوقد

فيبعضهماستخدم،لالافم!موأسرهزم!كم!خيرهذاوأنا؟االثالث

المعابد.!خرلخدمةالبعضووهبالجيش

استعاد6والعاثمرلنالحادية!سرةوطيلةالعاثمرلن!سرةأواخروفي

رئيسزعامةتحتصثفوفهمووحدواهقوتهمبمصرالمتواجدينالماثمواش

يحملكانوالذيمصر،فيالليبيةالدودةمؤسصجدشياثصنقفكان6واحد

.للمشواش"العظي!االزعيم01لقب

دحدامثرلونيعثرول!ا"بوبممطةا،مدينةفيمشقراالجدهذاكانولقد

بمدنالوقتنفسفااللقبهذايحملونآخرلنلزعماءآثارعنهالساعة

هناكيكنلمأنهإلىنخلصهأنذلك،أساسع!ويمكنناهبمصر.أخرى

"شيشنق"الحفيدوأنالجد،شيشنقهواللقبهذايحملواحدزعيمإلا

غيرأنهوالعاثمرس؟الحاديةأواخر*سرةفيوحملهجدء،عناللقبهذاورث

بلقبواحتفظمبرراتهلهوكانتعنهتنازلالفراعنةعرشا!لىوصهللما

فقط.الفرعون

وقدالثائ.أوسركونالفرعونعهدفيإلاجديد.مناللقبهذايظهرولم

أجداده!اشرفرمزوكانترؤوس!سمعلىالريشةالجدد،الزعماءوضع

.."اكبر"و."مثمثهصر"وغيرهمددا.هبنمري01أمثالمنالمحاربإن
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علىوضعواقدالزعماءهؤلاءبأنللآثارالمتفحصينبعضاعتقدلقد.

لمابينتقد،مرنبتاحعهدفيالنصوصغيرأن،مثنيةقماشقطعةرؤوسهم

الدولةأواخرفيوكذلكرياثمته"،الزعيممناختطفالحظآنواريشةبأنها

علىالذينبالأمراء،الليبيينللأمراءعنخ".-"يالكوشيا!للكأشارالليبية

ريشة.رأسه!ا

إلغائهقبل،اللقبلهذاالاستخدامينبينالوحيدالفرقبآن"ايولوت"ويعتقد

التيكتابتهطرلقةهطق.م،085حوالطجديدمنظ!كورهث!ا6ق.م439حوالط

كانواأنفبعد6واختزالاختصارعمليةالزمنمرورمحشهدت

اعلىاختصهارهوتم6للمثمواشالعظيمالزعي!اس!.ع*رزكهأ6ا.ث!ا.ط.3.3يكتبونه

فينصادفلذلكمثموالفى.الكلمةجنهـروهو"لملاباكتفواثمول3ثمك!كهكلا

لاختزالهذاأننؤكدلكفتا،الليبيينللزعماءإشارةالما""زعماءلقبالمراجع

فقط.الليبيةالدولةمعأواخرحدث

*حيانمنكثيرف!:الكتابةبطرلقةدائماويرتبطالثافي،و!ختلاف

وكتبواالعظي!ا،الزعيمتعنيوالتي36ء.سالقديمةالمصرلةالكلمةاستبدلوا

.أوالنبيلالسيدوتعنيالتوارقعندبربرلةكلمةبأنهاا"يويوت"ويعتقدلملا،3

اللقبأسلافه!اعنورثواقدالجدد،المثصواشزعماءأنإلىنخلصوبالتالط

والرلشة.مس"

هزم!صمالذينالمشواشبأن"يويوت"يعتقدالمشواش،عندالريشةوعن

فأصبحترؤوس!ك!ا،فوقالردشةن!سواقد6واستعبدهمالثالثرممصيس

المثموالثىيظهرزعماءإذ8(ءرق!االلوحةجيدا)تفحصرؤوس!ص!اعلىأفقية

الليبو،زعماءعكس،للرأسموازيةأفقيةفتظهرمنكممةوالردشةساجدين

أثناءالدلتاإلىمتأخريننزلوالأنهمهعموديةمنتصبةبهااحتفظواالذين

منقرلباالدلتا،منالغرلية*جزاءاختارواولذلك6لهاالمشواشحكم

الليبية.الحدود

ا-.-3535.،.!ه.+ح-123!
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زعماءوتبينالنصر،لوحةمنالغركطالشماليالركنتكبيرعنعبارةمومنطراوتمثل!:رقماللوحة

الرأصمعأفقيةتظهرحيثمنكلسةوالرلثمةصاجدتوممالمثصواش

رمزكانتالليبيينعندفالرلشةالتفميم،هذاأستبعدلاأننيوالحقيقة

علىالردشيضهـعوالمالتحنوقبيلةأبناءأنكماالزعماء4تميزشرف

لكنمصرتوحيدالىطربقهفيوهوهزم!صم.نعرمر.االفرعونلأنرؤوس!كم

رؤوسهم.ع!الرلشوضعواوقدتظهرهمالتارخهذاثارقبل!

مرنبتاحالفرعونعهدفيإممرائيللوحةبأق،المقامهذانذكرفىأنبأسولا

بنمري"الزعيما!كزمالما1يلى:ماعلىتنصوالثامنالسادسالسطرينفي

"ولما"..رأسهفوقريشةبدونالظلامجفحتحتفرالذيالرئيس"دد"..

منهاختطفالذييلأميرمقابلةكره،بلادهفيرجلفكلهوطنهإلىوصهل

0101ريثمتهالحظ

دليل،أدبارهمالمولينالزعماءرأسع!الريشةوجودعدمأنهووتفصيرذلك

استقرواالذينفريتهمفإنولذلكوعار.خزيعلامةذلكوكاتا!كزام!صمءعلى

بهااحتفظوادحنهمالمصرلإن،عنتميزهمكعلامةالردثمةأبقواقد4مصرفي

.للفرعونتبعيتهمعنتعبيرامن!سة

.103ص..الفراعنةمصرجاردنرءآلن-ا
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الثافيأوسركونالفرعونعهدفيالممطحع!جديدمناللقبهذاطفالقد

طويلنصنقشوقد،القاهرةبمتحفشأه"ارق!ايحملالذيتمثالهعلى

وابقائه!انريتههع!الحفاظمنهيطلبآمون*لهالملكدعواتعنعبارة

مرةأولوهذهالم!ثواش"."زعماءعلىوتمضدهمف!كاوضعهمالتيمناصه!صمفي

الدولة.مؤممم!يولشياثشقالفرعونألغاهأنبعداللقبيذ!رف!كا

علىويدوارالوظائففيهيوزعقرارملكيأنهالطويلالنصمنونشخلص

وم!صا:المالكة!سرةأفراد

الثافي(.تكلوتوخلفهيحك!اأنقبلتوفي)ا"شيشنقا!عهدولطتعيين-

تانيس.فيآموننخت"اكاهناحور0تعيين-

.أطيبةفيآمونكاهنث!اهيراقليوبوليسفيحرسفيف"انمرود.اكاهنتعيين-

تحتوراثيةمقاطعاتإلىمقسمةكانتمصرأنكيفيوضحالنصوهذا

للألهملكاكانتطيبةفمدينة"بوبممطةا.ملكهعاصمةفيالفرعونرعاية

تحتالثافطأوسركونأبقاهممثمواش،زعماءيديرهاالسفلىومصرةامون

.المباشرةسلطته

أبناءعلىاللقب!كذاأنع!اقدالثافاءأوسركونبأننعتقديجعلناماوهناك

وليابنتكلوتللماثصواشالعظيمالزعيمحفيدهوم!صم،أحفادهأوآخربن

منف.منيحكموكانشيشنقالع!صد

عاصرالذيإيزش!"ا.بديللمشواشالعظي!االزعي!اابنهحك!اث!ا

الثالث.لشيفشقالفرعون

أجلمنبعد،فيماالمالكةلأصرةخارجمنوالقادةالزعماءتصارعلقد

الوحيدالفارق.وكانحاملهعلىيجرهالذيوالنفوذاللقبهذاعلىالحصول

ول!ا.وجندهأتباعهقوةومد!االزعيم!صايتمتعالتيالقوةمقدارهوبيهم

ا-ل.!ع!+3ي!!،هع.حا+،+كل!!7،1طع!!.747743-.
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بل،اللقبهذاع!الحصهولفيدورأي!ولآمونأوكاهنللفرعونيكن

الجديد.الحاك!اع!الشرعيةويض!يعصالذيهوالمحلىلإلهكان

الفرعونتار!منالعاشربالعاممؤرخةلوحةعلىنصوردذلكعلىودليلنا

زعيماختارمنداس--سيدالكباثىلإلهأن(كتابةأيمنخال)الخرطوش

أله.وريثانخت""حور!ابنهمنداس،بيتهع!حاكماصمندسا!لاثمواش

كانوكذلكمقاطعتهفيعسكرلاوقائداحاكماالماثمواشزعي!اكانولقد

للمقاطعة.ا!لحلىلإلهكاهن

فيالكلبشللألهكاهنين01"احورنختوابنه"سمندسا"منكلكانفقدوبالتالط

يشرفون".بتاح"المدينةإلهكهانمنففيالماثمواشزعماءكانمثلمامنداس

دونمااللقبهذاجميعهمنالوقدالسرابيوم.في01..أبيسالعجلدفنع!

طمبة.منأمونأوكاهنبوبسطةفيالفرعونمنفضلل

نأويمكنناأميربلقبالح!امهؤلاءبعضعنخ....يىلوحةميزتلقد

أيد!كم،بينالوظائفتراكمتبلحكاممجرديكونوالمهولاءبأننمشخلص

قائدهع!تضه!كانتالجيشفقوةعسكربة،أودينيةأومدنيةكانتصواء

احتفظواوإنكالأمراء،مستقلينحامأنفسهموجدواإذ6أخرىصهلاحيات

المؤرخةالزعماءهؤلاءوألواح.الثالثشياثشقع!صدفيللفرعوىالولاءببعض

سلطةضعفومعلكن،حكلمه.وسنةواسمهالفرعونرسمعلها6بعهده

داخلالفرعونإسمذكرعنالمثصواشزعماءتغاضفقد،بعدهمنخلفائه

فيصعوبةا!لشواشزعماءوجدوربماسابقا-ذكرتكما-الخرطوش

وبالتالط،ضعيفينالفرعونين*وكالىالتاكمين،البيتينلأيولائهمتحديد

العارمة،بالفوضىانهتقدالحك!افي*ردواجيةأنا!لىنخلصأنيمكلن

الدولة.زوالفيالجوهرلةا!أسبابمنسبباذلكوكان

ا-.!5ء!+3535-!-+اشأ-!.123
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الوحدةالليبووحلمزعماء-ب(

منأمراءالفوضىمرحلةفاحكمهاقدمصهربأنالمصرلاتعلماءيجمع

نخت""تفالليبوزعي!ايتم!نأنقبلوالنفوذالهملطةتقاسمواالماثصوايث!

ولغايةق.م728)حواليوالعشرلنالرابعةالليبيةلإشرةإنثماءمن!!+،ط!احه

ليبيابلدهمنغازجيشرأسع!يدخللمهذاالليبووزعيمق.م(،715

ليبية.مصهركمستعمرةليحكمرأسا

أشتركواقدالليبو،بأنالبحثهذافصولمنمختلفةمواصهحفيأشرنالقد

زعامةوكانت.الثالثرممصيسالفرعونضدا!خيرةحر!كمفيالمشواشمح

،الذي"ماثمثمر"،وأبنها..كبرالمثصواشزعيميديبينالليبيةالقبائلاتحاد

أعمدةعلىلانتصارهذاذكرىخلدالمصىءالفرعونانتصرعلهمحينما

-حاليا(لاكصىهابو)غربمدينةمعبدوجدران

بالذكرالقديمالمصريالكاتبيخص،مقاممناكزوفيلاثارهذهوع!

أرجلتحتالمشواش"سقطالنصئفيجاءولقدالليبو-دونالممصواشقبيلة

مصر..إدجاؤواالنينالماثصوافىعلىجلالتهتفلب)عربة(-.الفرعوقأحصنة

قائمةفاأماالمثمواف!".قلوبفزعت(الفرعون)أيالطيبلإلهظهرلما

يلى:ماوردفقد،ويلأسرىالغنائمعرض

3202.المثمواشمنأشر-

العظيم.ا!لفموافىزعيم-

(.الزعيمالصغار)مهمتشاريالزعماءمنخمهصة-

)ن!جاتهم(.امرأة342رجال5012-

خادمات65فمباب152-

1411المجمو3فتياتا31أطفال131-

أسيرا.أ3202المجمو358:3المجمو3

ا-.ول.).!كممسع!!!!ح!هته!3033.!-+ح!!-طث!!ا70ا-80ا-011:!.!
36-.ك!
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النيالجيشفىالغالبالعنصربأننتبينالمعبد،نصوصإلىوبالاممتناد

فرصهةالمفموافىالأممرىاغتنمولقدالمثمواش.منكان،الفرعونعليهتخلب

أواخروتقربالعاثصربنا!أسرةضعفثم،المصريالجيشفيإدماجهم

وسلط!انفوذهمتوسيعمؤلاءفاستطاعلخدما!صم،طلبا4مهمالرعاممصة

الماثمواشزعيموأصبحوالعثصرلن،الحاديةالأسرةالمراكزفيأع!اءالىووصهلوا

ا!لصري.الفرعونبعدشخصيةثافاشيثشق،العظي!ا،

*ممرةوأنشأ،الفراعنةعرشع!الأولضياثشقجلساالاخيرهذاوبوفاة

والعشرلن.الثانية

الليبوزعيمعينقد،ا!ولشيثصنقالفرعونبأنيسرة،هذهوتشيروثائق

فيذلكفصلناكماالدلتامنالخرليةالأجزاءعلىحاكماا.نيوماتن."المدعو

قبيلةلذكرأثرانجدلان!دالمفصواف!حكلموطيلةلكلن(الخامسالفصل

الليبو.

نختتف"الليبيةوالعاثمرلنالرابعةا!صرةموممسبأنلإثارتذكروفجأة

بيالكلوشيمالملكأفصارحينفي+،العظيمالليبو.ازعيملقبيحمل"ح!ن

حاكماكانوبأنهللمشوافىكزعيمنخت"ا.تفاءدانتصمارهلوحةفيعنخ.ا

!لها.الغربمقاطعاتع!

الدلتا؟منالغرلية*جزاءفاالحكمنظامتطوركيفنتمماءل:وبالتالا

تنتقلوالعشرلنهالثاتيةيسرةأوائلفاالليبوزعي!ايحكمهاكانأنفبعد

منزعي!اإلىالدلتاغربمقاطعاتنفصوفياا!أسرةهذهأواخرمعالهملطة

؟المثصواش

الدلماغربح!ماللميوءزعماء8(-

عبارةمعظمهافاوكانت4*ثريةالقطحمنمجموعةع!المنقبونعثرلقد

وأدينيةبمناسبة)ماالدلتا،غربمقاطعاتح!امقدمهاقرابينألواحعى

الليبو.ا،هـ.زعيملقبالح!امهولاءحملوقدانتصارما.تخليدأجلمن
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*قدممنمرتبةلالواحهذهنعرضصوف*مرههذااستيضهاحأجاومن

.الأحدثإد

وعل!صا(بترسبورغ)بسانس!قول+لم!ككأ)*رمتاجبمتحفموجودةلوحةا-

طرلقة)علىقائمةمنتصهبةءواحدةرياثصةرأممهعلىيضهعلشخصرصم

النص،الرسموبجانبضو.او"تفنوت!.4للألهينقرلانايقدموهوالليب!

ملكشياثصنقرعإبنلأرضينملكعهدمنالعاشرة..السنةالتالط:

هليوبوليص.ا.

..*ثرفهوصهاحبأما،الثالثشيشنقهوالنصهذافيالمذكوربآنولعتقد

أ!س!!ص!+ولل!*بدت-نم-العظيمالليبوزعيم

ق.م.813عامتوافقالسنةهذهف!نكئثمن،جداولإلىواسنادا

الحاديبالعاممؤرخبموسكو،الجميلةالفنونبمتحفموجودأثر2-

صاحبيقدمقا.م،497حوالاأيالثالثشياثمنقالفرعونحك!امنوالثلاثين

بونف-أمونإنبنا.باوردالمدعوالعظيمالليبوزعيمابنوهواللوحة

2.أوزريسللألهقربانا!حم!ول!كهس!"س!!*عمال!!3*ىمه

انتصارتخلدالرخاممنمصنوعةصغيرةدلايةبباريساللوفرمتحففي3-

ا.إماوا!وسيدةإدجو".وكاهن01انيت0كاهنالقائد،العظيمالماثمواشزعيم

أوسكلرون.لمالمدعو

صهورة)والممماءسيد..أفتيحورا.رعلإلهوحييترجمفهواللوحةنصأما

مثلقوتك:ا.سأجعلهليوبوليسفي(الساكناللوحةقمةعلىالصقرمرسومة

العليامصر)أكطالأرضينع!وسلطتكوهيبتك(،الحرب)إلهمونتو

والسفكلأ.

ا-ل-5353++!،طد!3!لا!ل!حا!ول!كه!لا!ش!ط+ول!.241-

2-ل-5353-،ه!-حا+.!-341-
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واعتماداتاريخا.تحملولاسم(5.9قطرهايبلغ)جداصهغيرةالدلايةوهذه

أماق.م".74وه008مابينالفترةفييويوتصهنف!كا،أخرىوثائقع!

(9رق!االلوحةأنظر)ق.م.7672سنةوهودقيقاتاريخافيعطكلا"جرلمال.ا

اسموعلها8.0!صمو!ممك!صاسم5.9عرضهالاخضر،يبلخالرخاممنصغيرةدلاية9:وتمثلرقماللوحة

اللوفربباريسبمتحف-!ثرموجودللمفصوافىالعظيماللييالزعيم

ا-ر.ح-3535،(ع!*ك!اط!+يعه!حولط7سا)5ع!ثا،30هك!ه،ل!-!!كأح!ك!3لدكه+ش!

-7لاول!3طن!احما،)-ا!!لاططش!+*"+ع!+3ل!!ط!1!553طهد!أدعلأ!13.!هح!5لاع،

2-لا-ل!*عل!ولسأ.هع.اح+-!-873.
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بالعاممؤرخةل!،72903رقموتحملالمصريبالمتحفموجودة4-لوحة

حوالما)أي"الخامسشيثصنقا!أرضينملك"جلالتهعهدمنعشرالسابع

+!كه)5ص!4اتر.بن.باندد0العطيمالليبوزعي!اقدمهاهبةوتخلدق.م(،974

أهكة".والطفل"اسخمتل!ل!صةالراقصينرئيسلصالحه!!،ص!44

منعثصرالثامنبالعاممورخةبالقاهرةالمصريالمتحففيأخرىلوحة

وتخددق.م(075حوالا)أيالخامسثميثمنقالرضينملكاجلالته0عهد

".رئيسالىأحيانااللقبهـشرجم...الفرعونثرعخاملقدمهقرباندكرى

"مفكي.اسيدةحتحورلإلهةلبيتا.،أوحزكيتي-بن-أوشتحتالقوافل

لمميدهالطويلةوالحياةوالرفاهيةالصحةالقربانصهاحبويطلب)مكان(،

فيحتحوروكاهنالقائد،العظيمالماثمواشوزعيمالعطهمالليبوزعي!أ

س!،رق!اوتحملالمصريبالمتحفموجودةاللوحة)2المدعوكرولصك!.مفكي

أنظرمنكهمة،وأخرىمنتصبة.ريثمةرأسهوع!الزعي!اويظهرك!7،85

.(15رق!االلوحة

ا-،.533ح!،ه!افثا!ش!4ثهامح!هأ.!.كهـا.

2-ولأكله.مهـا.
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شياثشقالفرعونبالهيروغلي!،وخرطوشأسطر5علعاتعبد،مفظروتمثل،:رقمهاللوحة

والمنكلممة.الرلثمتان:المنتصبةرأصهوعلىالزعيميظهر.الرابع

بمصهرالدلتا()غربفرلنبكلوماللوحةوجدت

الثمرقيةللاسثارالفرنصيالمعهدمخازنفيموجودةقربانلوحة-5

الردثصتانرأسهعلىرجلصورةءاللوحةويتوسط،مرقمةغيربالقاهرة

واضحةوتبدو611رقماللوحةأنظرمن!سةوا!خرىمنتصبة)واحدة

شيثصنقعهدمنالثلاثينبالعاممؤرخةواللوحة1(6رقمهللوحةبالنهمبة

العظيمالقائد،العظيمالليبوزعي!اق.م(738العامحوالى)أيالخامص

"هكه".والطفل"لسخمت"للألهةقرلانايقدم6!س!!دأهول"آمونرود

الليبو،زعيمبأن"س!*ممأس!حه))ول!!كل!!!ا"برلندينيالباحثةوتعتقد

أوالح!من"ا"أوكومفرلنكوممقاطعةيحكمرودآمون"كانالجيوشوقائد
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هاتينفييعبدانكاناهكه"والطفل"سخمتلإلهةمعا،وأن!ثنين

أللدلتا.الغربيةالتخومعلىوهطهالمقاطعتين

-!ى-حح

ص!ا!؟أ!=أيم!؟ثيه!م!ط!7!اء0ي!غراالحتهص!*)هـ؟
5!و.1-.الا---اةخ!ييط2-المور6ي!ء)م!بب!أا

-لمبث!!ض!،-با!لحأ!لىبم-ت.ء+ءل

للإ-اأس!يم(يص؟أ!ك!ا)10ا.م-لر،ة"ء3--ث.

ير؟حمغثئ2!حضصجىاطصألم- أصثصض!-؟عصلم؟صلص!!صع-ئ!هـخهء

!ثر.ريشتانرأسهعلىوتظهرقرلانايقدم.اليمينع!ا"أمون+رودالزعيموتمثل،،:رقماللوحة

بالقامرةالتمرقيةللآثارالفرنصيالمعهدبمخارنموجو

بمنفالهمرابيومفيأبيصلالهعجولمنعجلدفنذكرىتخلدلوحة7-

073حوالا)أيالخامسشيشنقعهدمنوالثلاثينالممابعبالعاممؤرخة

الطوللةالحياةليمنحرع،مثلدوماالحياةمعصلى!رضين"سيدق.م(

سمطاوي"عنخبن"بشنالمدعوبتاحلإلهلطهنالممعيدةوالثميخوخة

ا--)*!وريلأ!!!،،لألاحس!ط!+؟!!ك!!*هأ+ولع!!ولعول!!+3س!جيح!-هاط

"!ول!حماه+أ،"ول،!ط!لا!!"ط++لأ+73أ!ء!"33ي!50!ه!+"!.!هل!ه3!!ول

*.78اكل!!:5-7891طم!ا94-.134
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كل!حورعنخ-العظي!االليبوزعيمولتياركا!لقاب،نفصيحملالذي

و!ع!أ3!3هرباسبنهوا-وله+

لصورةرسماللوحةيتوسط6هابومدينةمعبدفيعلهاعئرلوحة8-

وتحت(،الثالثاوسكلرونالفرعون)ابنةاوبت+"شبنأمونل!لهالمتعبدة

ا.نبآمونلإلهمغنيةطرفمنمهداةاللوحةهذهأنمفادها،عبارةالرسم

"عنخالليبوملكابنةاالمقدمةفيإماو"سيدةإلىوتزج!امحات"-إماو-

"أمندريس"للمتعبدةالطوللةالحياةيع!لىأنآمونلإلهمنوتطلبحور"،

".38"كاشتاالكوشيالملكابنة

إلىعنخةا..بطالملكوصولقبيلفزةإلىتاريخهافىترجعاللوحةفهذهوبالتالط

وفرضطيبةمدينةسابقوقتفيغزااقداا"كاتشاالملكأنذلك6الدلتا

".المنصبفي+لتر!كاأمندريسإبنتهتتبنىأنأوبيت""اشبنالمتعبدةع!

سنةق.م073سنةقبلالليبوعلىزعيماحور"كاناعنخ0أننتبينهناومن

العهدفيوكانت)حاليا(الحسنكومفيحك!اوأنهالدلتا،إلىعنخبوصهول

.إماوسيدةلقبتحملكانته!وابنته5إماوباس!أالفرعوفي

المصادسبالعاممؤرخةفاروؤلألوحةباسم)وتعرفبوتومدينةلوحة9-

زعيموصهاحبهاق.م(731حوالط)أيالخامسشيثشقعهدمنوالثلاثين

لإلهةلبيتقرباناقدمنخت"تف"الليبوزعي!االقائد6العظي!االمشواش

معا.2أدجو"و"ةانيت"الإلهيتيناللوحتينوتطهرعلى"إدجو"

سيدجلالتهعهدمنوالثلاثينالثامنبالعاممؤرخة6ه(ول"إبتو"لوحةأ-5

شيممنقأنهالمصرلاتعلماءاجماعلكلنفارنحأ)الخرطوشرعابن!رضين

الخامس.

ا-353."+ه،د!5.!.!ا-145!.8،،+3-6ل!)،+س!!ه.!-362

2أول-حه53-1.0
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وإدجو.!..نيتكاهنالليبو،زعيمالقائد،العطي!ا،الزعيمهواللوحةوصهاحب

علىالزعي!اهذاويظهرنختأ،تفالغربمقاطعاتسيدإماو،وسيدة

معا.الرلثصتانرأسهع!وهويضعالرسم

ومملطتهمالليبوزعماءخصائص-ول

المميزاتبعضنستخلصالمقفرقةللاثارالمفصلالعرضهذابعد

الحالاتمعطمفيوحملواللدلتا،الغريالجزءحكموالزعماءوالخصهائص

والليبومعا(.المثمواف!)أيالمزدوجاللقبقليلةحالاتوفيالليبو،زعيملقب

المثمواشمنقادة*صل،فيالزعماءهؤلاءماكانإذانتساءلالمقامهذاوفي

ع!لأمربدايةفيفحافظوا.الليبو،ع!مملطهموفرضوانفوذه!ابممطوا

نأأمبحكمه!ا؟الليبوليقبلالئافطاللقبوأخذواعنه،تنازلواثم،لقبهم

وأعطاهموالعاثمرلنالثانيةاالأممرةنشأةعايشواالذينالليبوزعماءذرية

تنا!طوأمام-لليبياالمتاخمةالغربيةيلأجزاءحكمالأولشيثصنقالفرعون

علىوأضافواأيضاالماثمواشزعيملقبحملواقدالمفصواش-وسلطةنفوذ

المهصواشهؤلاءسلطةذهابومعلاحقةمرحلةوفي؟ثانيةريشةرؤوسهم

زعيملقبفأمصقطواالليبو،ذهنيةفيثانتطورظهر،القادةبينوتفتها

وكانهبخصوصيتهمالوممطمنكنو!*صلهباللقبواحتفظواالمثمواف!،

.المصربة؟عنخهـ!للدلتاا.بغزوقبلالأخيرةالهشواتفيذلك

الليبو.ومميزاتبخصائصنهشعينالتساؤلاتهذهعنول!جابة

.المميزاتهذهومن

بطرلقةالريشةتثبيتهوظاهرلاالماثمواشعنالليبوزعماءميزما-بم

ع!منتصبةقائمةالرلاثمةالليبووضعفلقد،عمومتهمأبناءعنمختلفة

غرباستقرواالذينالليبولكلونراجعذلكبأن"يولوت*ويعتقد،الرأس

بعدمتأخروقتفيالدلتاإلىنزحواقدلمصهر،المفمواشحك!اأثناءالدلتا

ونفوذمملطةتطورفرصةامشغلواوأنهم4للمشواشالمصريالفرعونهزلهمة

ا-3."،!،ه-!0!ع-132وو---362ء-،1!-!!ص!ء!كا-ول
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الغربيةلاخزاءفيلاستقراروفضهلواالدلتاع!فتدفقوا،عمومهمأبناء

يخضهعوالملأنهممنتصبةبالردشةاحتفظواولذلك!م.للوطنالمحاذية

المثصواش.عنلتميزهموأيضهاللفرعون

ذكرها.السابقالقرابينألواحخلالمنالليبواستقرارأماكننتبين-ب(

أسماءلاخربعضهاذكرحينفيهبالاسمومدناأقاليمبعضههاذكرتفقد

"رعمثلكونيةوآلهةبتاحأوزريس-مثلمصركلفيتعبدرسميةآل!صة

فيضيقنطاقعلىتعبدمحليةآلهةوأسماء!فق(+)حورأختيوحور..

ذلك:ومنفقط،مدنأومقاطعات

المعبودةوكانت6مرةمنأكثرهكه،والطفلسخمتاس!اذ!رفقد-

سيدةباسمتعرف(لبؤةبرأسامرأةوتمثلهاوالمعاركالحرب)إلهةسخمت

"مانوا"مدينةإلهف!صو"هكه"الطفلأما(.ليبيةقبائلوالتمحو)وهطالتحنو

بحيرةضواحمطنمطعبادتهوجدتهكماحاليا(،السكوم..إماو..مقاطعةفي

(.لإسكندرية)غربمرلوط،

مناهكه1:القديمةا!لصرلةالدينيةالنصوصفيتقليديةعبارةوردتولقد

أ".الليبيةالتمحوبلادضرلبةيحصل8سخمت!هلب

فيأما6،كولوحاتفيبالاسمهكهوالطفلسخمتعبادةذحرتكما

وتعتقدإماو،وهطأيضافهاتعبدالتيالمدينةاسمذ!رفقد3-8ءا،اللوحات

و"كوم"الحسنا"كوممقاطعيفيكانتعباد!كابأن"برلانديي"الباحثة

1..2فرلن

تقعمدينةوهط65رقماللوحةفطوردكمامفكىهمعبودةحتحورلإلهة-

شمال5"ولاصا5أبوبولوباممموتعرفالخرلطة()انظردمياطفر3غرب

الصحراء3.تخومع!الكتاتبةمدينة

ا-).3لاه!ا،5،!ه.ش4610.4-

2-،!.ا!ء++نها،055ءأ"-".751.

3-ولأ1.04،.0
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مدينةآلهةوها15و39-اللوحاتفيذكرهاوردوقد"ادجو"ا،-.*!صة

بوتو.أ

عاصمة)صالحجرحاليا(سايسمدينةسيدةا،+)س!لاأ،نيتةلإلهأما-

بس!كمينلهاهـلرمزجدا.قديمةمعبودةفيوالعشرلنالرابعةالأمسرة

وكانالتار-،فجرفيالقبيلةعمودع!يثبتكانحيوانجلدع!متقاطعين

فيتعبدوكانت،الغربمنمصرإلىجاءتلأنها،الليبيةأي"تحنوتا.لقبها

أما*حمر،التاجرأسهـكاوعلىل!كايرمزوكانالدلتاكلفيالتار!فجر

الاثمرلطينعنعبارةوهماالليبيينلباسفيفبقياا!لتقاطعانالس!صمان

التار!.فجرمنذجميع!ك!االليبيينتميزلباسقطعةأه!ا،المتقاطعإن

الليبوزعماءأنإلىتاثيمي!لواحمعطمأنإلىنخلصتقدمماأساسوع!

االأم-الوطنمنقرلباالدلتاغربفيمقاطعاتحكمواقد

زعي!القبحملواالزعماءبعضأن!6ا!لواحهذهفيالثالثةالميزة(-ج

المزدوجة.كرمزلل!ملطةمعااللقبيه!آخرونحملحينفيالليبوفقط

ويحملق.مء497وق.م815تاريخااطأقدموهما2وأرق!االلوحتان-

الليبوفقط.زعيملقبالزعيمان

.الماثمواشزعي!ابلقبصاحهااكتفقا.م767بومؤرخة3رق!االلوحة-

الليبو.زعيملقبصاح!ساحملق.م075ب"11114

معا.اللقبين1011ق.م974ب"11113

معا.اللقبينصهاحبهاحملق.م738بومؤرخة6رق!االلوحة-

صاح!صماحمل6ق.م731-073حواليمؤرختانوهما8و7رقماللوحتان-

الليبو.زعي!القب

.المزدوحاللقبصهاحبهاحملق.م731حوالىمؤرخة9رقماللوحة-

المصابقةاللوحةمعالائصخصلنفسق.م073حوالطمؤرخةأ5رق!أاللوحة-

فقط.الليبوزعي!ابلقبالمرةهذهاكتى

ا-ر.!ط!!حم!*!أ!.هه.1001!4814.!-،-ولاحس!وله-ع+)ح.!.362.
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الجمعبتار-نجزمأننستطيعلافإننازمنيا،!لواحهذهبزتيبأخذناوإذا

بينهما.الفصهلأواللقبينبين

وحملالليبولقبالزعماءبعضحمل6متقاربةفتراتوفيآخرفإنهوبمعنى

كانماإذانتساءليجعلناوهذابي!صما.جمعوأحياناالماثصواشلقبآخرون

مراكزمختلفة.فيوحكلمواواحدوقتفيلليبوزعيماكثرمنهناك

!لواحفبعضهاللقبنفسيحملونزعيممناكزهناككانأنهويبدو

نفسوع!)الرلشة(الزعامةرمزرأسيهماع!يضعانلاث!خصينتاثمير

.أاللوحة

زعي!القبويحمل-القرلانصهاحبيطدبه!لواحبعضنصوصوفي

رقماللوحتينفيوردكماآخر،لزعي!اوالمصعادةالصحةإلهةمن-الليبو

هناككانالإقطاممط-المطاميقتضىوكما-بأنههذانفسروقد7.و5

أمير.أوأقوىلزعي!اوالتبعيةبالولاءيدينون6الصغارالزعماءمنمجموعة

فيرجعتيلا3غلبيةأنفيبدو،اللقبينبإنوالفصلالجمحمسألةعنأما

المرقمةوهطألواحثمانيةمنستةبأنذلكونقبينالليبو.زعيمللقبالهاية

ل!فهممعا،الرداثصتينرؤوس!ك!اعلىيحملونأصهحا!كاكانأ-2-هـ515-8-7

قدهؤلاءأنأيضاويبدوألقا!ك!ا،ضمنليكلتبالليبوزعيملقبفضلوا

الليبو.علىسلطتهمفياعتمدوا

كما*ه!،الريبوأوالليبوقبائلبأننفترضأنيمهـنهنا،القولخلاصة

عنلاحقةفزةفيالمصرلةالدلتانحونزلواقدالمصرلة،!ثارعلىذلكورد

الخلافاتاستغلواوأنهم!كم،الخاصهةمميزاتهمعلىوحافظواالمشواشه

و!ونوا!راضيأخصهبعلىاستقرواالذينالماثمواشبينوالصراعات

فقدواالزمنمرورومعولكن.والرفاهيةبالرخاءنعمتعسكرلةطبقة

المصرية-الحضارةبرخاءعهدجديدوصه!االليبوحافظحينفيقو!سمه

ا-"5+3535.د.!5.+ح.ع.143
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الهملطةليترعوالائمالوطنمنبمدداستعانوا.وربماالقتاليةصهفاتهمع!

بيهم.فيماالمتناحرينالمثمواشمن

والعاثمرلنالرابعةا!سرةمؤسسنختتف*ول-

الماثموافى.ر-ذهاببعدمصروحكلم!صاتوحيدحلمالليبوزعماءراودلقد

"بطالكوشيالملكيصلأنقبلوذلكمبكراهظهرقدالحل!اهذاأنويبدو

تف01خصومهبأقوىويصطدمق.مه972و073حوالطالمصرلةالدلتا..عنخ

كله،الغربيملكنخت."تف"أنعلى،انتصارهلوحةفيعنخ"اأشار"بلقد

الثصمالية،المستنقعاتمقاطعةشملتمملكتهوأن،الجنوبإلىالثممالمن

فيوصهلوقدسايص.بوتو،حاليا()ممخااكمموش!الصهحراءهثورمقاطعة

لإلهوكاهن)منف(االهبيضالجدارسيدوأصهـبحمنفإلىالجنوبيةحدوده

منفإلىشمالاالمتوسطالبحرمنللدلتاالغركطالجزءحكمأنهأي،1بتاح

جنوبا.

زعيمأوليكننخت."ل!اأن..تفنتبينذكرها،السابقالوثائقاءلىوبالاصمتناد

أولى4كمرحلةالغربمقاطعاتتوحيدأجلمنجاهداعملالذيالليبو،من

قدنخت"..اتفأنأيضهالناويبدومصر.لتوحيدلاشاسيةاللبنةلتكونأو

الدلايةفصاحبله.ممابقسلفعنالغربمملكةمنكبيراجزءاورث

العظيمالمثصوافىزعي!القبيحملوالذياللوفر،بمتحفالموجودة

النصففيحكمبأنهو"جرلمال""يويوت.امنكللهقدرقدأوسركون"ا

منتوفرلديناحسبمافأوسركونأسلفنا(.كماق.مالثامنالقرنمنالأول

حلمه.منجزءتحقيقفينجحوقدالوحدةحلمراودهزعيمأولكانوثائق

الصورةع!بداأنهإلاالمشواش،زعي!القبحملقدلاخيرهذاكانوإن

أغلبيةحيثالغربمقاطعاتعلىحاكماوكان-معاالرلشتانرأسهوع!

ا!سرةعاصمةحاليا(الحجر)صمانمصايسحك!ا-فقدالليبومنالهم!ن

ا-ح!)،*+ح-6ل!.ول.!ه.+ح362!!-ص!!!3!!.8363!-+ح-!8-104

603

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ومن4م!ساالاثممالإلىبوتومدينةوكذلكبعد،فيماوالشرلنالرابعة

الحسز!أكومإماومدينةع!نفوذهوبممطالغرباالجنوبإلىاتجهسايس

.5لإثررقمع!المصابقةألقابهتوضحهكما

يلامرضينتثمملأوسعوحدةإلىيطمحكانأوصكرون،الزعيمأنأيضاويبدو

إلى:يترجمالدلاية،علىأحنني..ا.حورلإلهفوحيوالعمف!(.العليا)مصر

مصر)فيا!أرضينعلىوهيبتك(الحرب)إلهمونتومثلقوتك!اسأجعل

(.موحدة

-أوسركونسلفهألقابكلأخذقد6بعدفيمانختا."اتفبأنهناونلاحظ

ا!ألقابهذهإلىوأضاف-بعيداأممبافمراصلفاكانإذانجهلكناوان

9.رق!االلوحة"فيالعظيمالليبوزعيملقب

كانواذا6.و5اللوحقينفي-أمون*رودثماكر*الزعيمانأوسركون،تلاوقد

)أيمعاالقبيلتينع!المزدوجةالمصلطةيفسرممامعا،اللقبينحملاقد

"كومفيمحدودةوكانتح!مهمامناطقذكراقدالأثرلنأنإلا2(-كبيرةإمارة

الليبوزعيمتلاهماث!االثافط.إلىبالنمصبةفرلن.."وكومللأولبالنسبةأبوبلوا.

اللوحةلناتبينكما"إماو؟امدينةفيكأمربادىءفيحكمالذيعورا.،..عنخ

)وكانتالدلتاجنوبمنفمدينةع!!ستيلاءلىطرلقهفيوكان8،رق!ا

يثر!أ.لمشوااءلأمراامهد

الليبوزعي!الصالحمنففيبتاحلإلهكاهنتمنياتمننستخلصهماوهذا

.7رقماللوحةفاحورعنخ

تلرلخهيعود*ثرهناانالدلايةعواعتقدلصغرنطراالليبوزعيملقبيكعبلمافىممركونبان.يفزض.ييعوت-ا

وكاناقالوس!ونصالمثموائىزعيملقبكتابة(وصركونفضل..ولن!لكألابة+الفوضىمنممكرةفترةا!لى

لمانهايضايحتملكما.كتابتهعدمفيالصببهويلالوحجمص!غركانانهذاالئافى.اللقبمناهمنطره

أصلا---اللقميهذايحمل

2-!.)،ا*!ولط!ل!ه.ع.+حا.!.33!-ك!ه+هل!!.ص!!أ.!ك!!!س!7.!ه.+ح.!.مهـ3
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نخت"ا.وبحلولتفا.للزعيمأيلغيرهتمقدلمنفالفعلىلإستيلاءكانوان

نخت""تفسوىالدلتاغربزعماءمن01عنخي01يذكرلمق.م.073عام

علىوردماعنخ""بطرواية.وتؤكدالدلتاغربكلع!نفوذهبسطكحاكم

15.و9اللوحتينمتون

مصروحدةلامشعادةنخت..تف05ا-صصود

فقدوجيزجدا،والعثصرينالرابعة!سرةحولمانيتونمصدرفيجاءما

مناولهولشأه!3بوخوريسحكمهاقدوالعاثصسالرابعةلإشرةبأنذكر

طبقاسنواتست"..عصرهفي)خروف(حمل!ا..ولطقاسايس"ا0العاصمة

أليوسيبوس.طبقاسنةوأربعينلأفرب!نوس،وأريع

فصيئايذكرل!احينفيمثاليا،ومشرعاقاضيابوخوريسالملكفييرىوكان

نخت.-تفوالدهعن

تف-وهمالاشرةهذهحكماملكينأسماءتذكرالمصرلة!ثارغيرأن

اش!صرالذي*مككل!!..3*مك!-رنفا.بكنوخليفتهللأسرةالمؤسس6نخت

بوخوريس.باسماليونانعند

ا"نختتف01الملكعهدمنالثامنبالعاممؤرخ.قيينا"متحفأثرفيوهناك

سايسمدينةسيدة"نين"للأآ!ةقدمهقربانذكرىتخلدلوحةعنوهوعبارة

ووضعالفرعونيةلألقابكلنختتصأخذلاثرهذاوفي.ملكهعاصهمة

خرطوشة.فياسمه

حكموأنه.لحكمهسنةآخركانتالثامنةالسنةبأنالمصرلاتعلماءويتفق

حك!اصرنف"!"بكنابنهخلفهتوفيق.م.ولما072ولغاية728و972بينفيما

دفنذكرىيخددالسرابيومفيأثروهناكمصنوات.مصتةلمدةمنفالعاصمة

مانيتونعندوردمامعيتماشىوهذا2الممادسحكمهعامفيأبيسعجل

أفرل!نوس.ل!ايةعلى

.366صالصابق-المرجعجارلتر،آلن-ا

2-.مم!.ولح+ل!)،*ش!ول.!ه.+اح!:كل372.137-!ه-.م!ل!"+ه"*ه7-،)!ولح!م!.!ه.+أح.!3!ه.
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تثسلعاتدراسةعلىانكبالذيحولس!!ولص!أل!ش!ولا"ولهاريفيوه"أوجينعنأما

ستمناكزحكمقدرنف()بكنبوخوريسبأنفيعتقد"بوخوريص"

بمتحفموجودة.الديموطيقيةباللغةبرديةإلىذلكفيويستند،سنوات

أنغيريذ!ر)سمه.لمملكحىعشرمنالهصادسبالعامومؤرخة"اللوفرا.

بوخوريس.إلىينممبها"ريفيوه"

لأميرأنتؤكدلأنهاقصوىتاريخيةأهميةذاتالوثيقةهذهبأنويعتقد

السادسالعامفاوأنهوالدهحدمحقققدوسايسمنفحاك!ا01رنف"ابكن

.أموحدةمصرحكمعشر

نتجمعأتكاد"ريفيوه"بحثبعدصهدرتالتيالمراجعكلأننلاحظكناوإن

.السنواتالستتتجاوزلمرنف""بكنحىمدة

ا!أسرةهذهنشأةسنةلتحديدأ.ا.فيينالوحةإلىالمتخصصوناستندلقد

تار!فيلاشرةبتكوينبدأنخت""تفأنأعتقدأننيغيرق.م.728بحوالي

الوسصلىمصرسارنحوثم.إمرتهتحتالدلتاكلتوحيدمنوتمكن4سابق

إلى!ارجاع!صاطيبةلانتزاعطربقهفيوكاننمرود،الفرعونإليهوانضم

إعلانمشروععرقلالذيالكلوشيبالملكاصطدامهلولا،الليبيةالسلطة

العممكري.لاصطدامبعدماا6لىيلأسرة

لوحةهوالمصرلةولاثار"مانيتونا.مصدرغيرثالثمصدرفهناكوبالتالي

ذكرفقدهالموضوعيةعنيبتعدوقد"امعاد"،مصدروهوعنخ""بيانتصار

مصر.توحيدأجلمنالعهصكلري01نختتف"داثماطالكلوشيالملك

بينأرضقطعةعنتنارلعقدعنعبارة!التيالوثيقكللصع!مذاءاعتقادهفي+رلفيوها.اعثمدلقد-ا

يكئع!شخصتصممةإم!نية+!بفيوه+يممتيمدرنفروبكلنصهـنيعةأىرنف+بكن.آرنويدسأحدهماشخصينكل

عهدقمونخالعقدأنالباحثمذايقترضحيا(لذلك)حرقالكلوشيالملكأيديع!لقيهالذيالمصهيربعدرنفص

رتف.بكئ

عندةنلكراجع

اش!"-لاها،(40!حس!4"ع!هقهولأ-،ا3ل!ء3س!،ء!هاه!ح،1+خدك!!!!لم!اح!ل!انح!أعق4حءا

ع!اخأش!،5!أ"ءلا730.698.1.4.ء!112.11
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-توحيدمصر

منجزءبحك!ايرضىوالأمراءالزعماءمننخت"كخيره!اتفالزعي!ايكنلم

كبإرحلملهوكانءوالطموحالقوةمنبالكثيرجميعاعل!ك!اامتازبلمصر،

الدلتاغربأقالي!اجميعيخضعأنلهتيسرولقد4مصروحدةإعادةهو

تجنبكما،مكانهفيبهصيادتهاعترفمن!لتركالدلتاشرقوفي4لحكمه

والعاثمرلنوالثالثةوالعشرفيالثانيةالأسرتينممثلابالفرعونينالصدام

ألواحهفيفارغةالفرعونيةالخراطيشتركولقدضعف!صما.مدىيعرفوكان

يعكسكانوإنماسهوايحدثلمهذاأنواعتقدوهأ.9رق!االلوحقينمثل

3صما.الستخفافهعنباطناشعورا

"أنيخبرهطيبةفيقادتهعندمنرسولجاءهأنهعنخ""بطلوحةم!وينص

علىاستولىقد6الدلتاغربالواقعة!راضيسيطرعلىأننخت.؟وبعدتف

صعدثم)الجيزة(ء"عيان.اوأخذ(،القاهرةبنواحيالقديمة)مصر"ابرجي"

الدلتا!لتوحيدوبعدمنف.ع!ث!ا)ميدوم(أطفيحعلىواستولىجنوبا

وهطدقناش،ث!اال!منمماث!االفيومع!فاستولىالوس!لىمصرباتجاهسار

الشرقية-الضفةإلىانتقلث!ا.للنيلالغربيةالضهفةعلىواقعةمناطقكلها

ثمحاليا(بنو)الحيبةحتع!نخت""تفواستولىمصرالوسحلى-فيدائما

(.سويفنسو)بنيحت

!صطدامعليهكانث!اأبوابهافتحتقدالبلادكلأنالنصفيوردلقد

وهط!ولعاصمةفحاصرو"نمرود"،"باستدينف"بفبالفرعونين

)!فمموفي(هرموبوليسحاك!انمرودقأثرمما)أهنامميا(ءهيراقليوبوليس

للملكالسابقفيقطعهالذيالعهدونقضنخت"اةاتفرولاءهفأعلن

تفإرضاءفيرغبةمدينتهأسوارهدمأنه،ولائهفيغالىولقدالكوضى.

37-93.ص:ص.الصابق.المرجححصن.صليم-ا
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علىالحصارنمرودوجيشالشمالطالتحالفجيشأطبقوبالتالط

فقطءوقتقضيةاستمملامهاأننختتفيعتقدوكانهيراقليوبوليس،

علها.الكلوشيةال!صلطةوانهاءطيبةإلىذلكبعدللتوجه

الليبيينأواخرحكلعلىطيبة-

حيثالكهنوتيةالمفاصبتوارثواوا!افصرافالنبلاءمنطبقةطيبةفاظهرت

منذلمصرالليبيللحكمرافضةالفئةهذهوكانت.طائلةثرواتحونوا

الولاءبعض!سمأعلن،القوةلاؤلشيثصنقالفرعونامصتخدمفلما.البداية

النوبة.إلىآخرونوفرمضضعلى

فقامىاشيثشقهأسرةملوكعلىللتمردالفرصيتحينونطيبةأضرافوب!

فهارأيناوقدالثائا"."تكلوتالفرعونعهدفيشعبيةثورةإلىتطوربتمرد

ولاءهاطيبةغيرتلذلك،الليبيينح!اضد)المصرلة(الوطنيةالمقاومةبوادر

وحكموالعشرلن.الثالثةيلأسرةبفراعنةواعزفت،والعشرلنالثانيةللاسرة

..أوبت"شوبنابنتهوعينطيبةمن23()!سرةالثالثأوسركونالفرعون

.آمونلإلهمتعبدة

مثلهالكوشيءللملككتابعطيبةمنحعفقدنمرود،الفرعونحفيدهأما

مصرالوسحلى.فيالحاكمينالفرعونينمثل

علىنفوذهبسطالذيالكلولثيالملك!خصمةحولالمؤرخوناختلفوإن

يجمعونفإنماعنخ"،"ابطابنهأوا"اكاشتالاثكانسواءمصرصعيدمنجزء

وسارطيبةفي!دلآمونكاهنوفاةفر!ةاغتنمقدالكوفيالملكبأن

فرضلكلنهمنصبها،في"أوبت"فموبنفأبف،طيبةباتجاهشمالابجيشه

لنف!هواحتفظءالمنصبعلىلتخلفهاكاشتاإبنةأمنرديستتبنىأنعلها

أيضهاو6كوفىفامملكلتهعاصمةثأء"!*نباتافيالأولأمونكاهنبمنصهب

.أالبلدينفيواحدامونفالإلهبمصر؟طيبةفا

...وايضا.؟13وصرا8صالحصابقالمرجحبكر.ابراممممحمد-ا

.3!ولعل!.!-:".".،أط-21.55-02س!--"!طح،ق!اط!س!-!ر.ه-93
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آمونالإلهوثروةآمونكاهنونفوذسلطةعلىالكلوشيالملكاستولىوبالتالط

معا.

اثارلهوجودلعدم4مصرصهعيدع!الكوشيالملكاستولىمتىنجهلولكننا

عشرهالثانيبالعاممؤرخ*ول..امزديساللمتعبدةأثرباستثناء،طيبةفي

0101أوبتشوبن..المتعبدةع!صدعشرمنالتاسعللعامالموافق

الملكالشقيقغيرأخكلابعهدتؤرخأمزديس"كانت"ابأن"ا"!كتاثصنويعتقد

تكلوتأخ!كاتوليمنذع!صدهابدأت"أوبت"شوبنأنحينفيعنخ"ا"ب

نأهناويمكنبع!كده،تؤرخأنهاأيوالعاثمرين،الثالثةيلأسرةعرشالثالث

معا.ملكينبع!سدتؤرخكانت!لهاطيبةبأننفترض

736سنةفيتميدالكوشيينطرفمنطيبةغونأنإلى"كتاثصن.اويخلص

الوسكلمصرحاكماأعلنكما6عممكريةحامياتفهاتركوانهق.مه

هوالغازيكانإذاهذامنأقدمتار!فيالغزوةتكونأنولحتملله.ولاءهما

"تفكانولما.المختصونيجمعكماق.م75اسنةتوفيالذي01اكاشتاالوالد

اصطدممصر،صهعيدعلىنفوذهاستعادةأجلمنطرلقهفينخت"

الكوشيالملكحليفهمنالنجدةوصهولثمهيراقليوبوليصمدينةبمقاومة

11.عنخبط

مصر)الممياسية(؟ومصيروحدةالليي-الكوشيالصراع2-

مصرصهراعاشهدتمصر،كبيرمنجزءتوحيدمننخت"ا"تففغأنلعد

واليالمتحدةالثممالقوىبإنق.م،073728-عامينقرابةاستغرقداميا

*جنيعنخ""بيجيوشفيا!لتمثلةالجنوبوقوىنخت..ا.تفتزعم!كا

.آمونلإلهوبمباركةطيبةوأشراف

والتجزئة،الوحدةبينمعلقاالهمياسيمصرمصهيرظلالصراعهذاظلوفي

فيللدخولتحالفاتوتكوينالاثممللمالصراعطرفيع!كانفلقدولذا

مابقدر،كاملةمصروحدةيحققلمالصراعهذاكاندانفاصهلة،حرب

ا--ول؟حأف!ا!،هه5.أ.أ.!:!833-3م!.
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والتيوالعشرينالرابعةالأسرةقدمورسوخالصف!مصروحدةعنأسفر

لتأسيممها.الأطوارلاخيرةفيذلكقبلكانت

وأمدافهالصراعطبيعة-

واستوعبواالهميالصي،فكلرهمعلىطيبةسكانلدىالدينيةالروحطغتلقد

الجنوبفحزبوبالتالطنباتا،وآمونطيبةآمونبينالتوحيدفكرةبمم!سولة

.مقدس"اج!كاد"حربأ!ساعلىالثممالتحالفمعالحربفييرىكان

أصهدرهاالتىوتوجهاتهعنخ"ا"بيتصرفاتعلىالدينيةالروحانعكلستلقد

النهرإلىبالترولفأوصهاهم،آمونل!لهالشديدوحبهتقواهليطهرلقادته

أحده!ايصيبوألاوالهص!ص!االقوسويرلحواالنظيفويلبمصوا"يتطهرواا!وأن

ولأنهبدونهلاثصجاعقوةلاثن6قلبهفيآمونيضهعأندونلقوتهبالغرور

ألف.أعلىالواحديتغلبحتىقوياالضعيفيجعل

هوكانالوحيدعنخ""!!ااهتمامبأننقتنعتجعلنالإخوالشواهدلكن

يأالكولثيمالغزووراءيكنلموبالتالطوالهدايا،الضرلبةبجمعلاهتمام

الحقيقةلكنمصهر،وحدةلإعادةجادةمحاولةأنهأو6أودينيوطنيدافع

سياسياامتداداباعتبارهامصرا!لىينظرونكانوافالكوشيون6ذلكعكس

يمراءلهأقهممأنبمجرد"نباتا"عاصهمتهإلىراجعااقفلولقدلمملكهم.

استدعتالتيلاشبابفيشيئايغيرول!االضرلبة،وتقدي!اوالطاعةالولاء

الدلتا..إلىحضهوره

كانقد،ونفسهفيمتأصلاالوطنيالاثصعوركانفقدنخت"ا"تفالزعيمأما

تحالفلقيادةيؤهلهماالمصيايصيوالحذقوالمثايرةالبطولةمقوماتمنله

استعادةوهوكبيرعممكريمثصروعصاحبكانأنهإلىبالإضافةالاثممال،

منالدلتامداخلعلىتمميطرالدلتاغربفيالكبيرةمملكتهوكانتمصر.

ممثلاالفرعونيينبحالةقورنماإذا،قوتهتزايدإلىبالإضافةالجنوب

قيوالزعماءلأمراءوبقيةوالعثمرلنهوالثالثةوالعشرلنالثانيةلاشرتإن

ا-+01كم!3!4!لم.+ح.!60ل!!،823.17!!
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أيةلديه!ايكنلملأنهبالغزوءنخت"ا.تفإل!سميتعرضل!افلذلكالدلتا.

إماراتهم.حكمفىالبقاءمناكثرطموحات

"باتن!"باستثناء،التحالففامعهدخلوانخت""تفبطشمنوخوفا

سبنيتوس"ا"حاكمو!نوشحاليا(الحفا)صفتأبيتي""بيسمقاطعةحاكم

.)صمتود(

الحلفهذادخولعدمفيأصمبابهله+اكانوف!+كانتأنالسابقفيبيناولقد

101محايدكانفقد..اباهشنى0أما

يقفوكانطيبةوأفمرافالكلوشيالملكيشملف!نالجنوبتحالفأما

عنأما.أمونلإلههوعظيماعنخ!.سندا*بااعتقادحمبهؤلاءوراء

علىموكدة،إفماراتهناكفليست8الكوفميينبملكالوص!لىمصرعلاقة

ضمنيأتلمفرعونهاأقبالرغمولاءهاتؤكدلهيراقلهوبيس،بالنسبة*قل

قطعهعهدانقضأنهإلىاللوحةتشرلمكما4الشمالصمنالمتحالفينقائمة

نمرود.للفرعونبالنصبةالحالهوكماالكوضيهللملك

بط+الكلوفيالملكبفنأشرنافقد،الصراعطرفابينالخلافممببعنوأما

الولاءهذاوضمنمصرلصيادته،صعيدبولاءحكلمهبدايةفيااكتفعنخ

وبوجودأمونلإلهمتعبدةأمزديسأختهتولتهالذيالحساصبالمنصب

طيبة.فيعممكلرلةحامية

علىامصتيلاءهوحتىءيقلقهلمالمصرلةللدلتاتختة.ةةتفيوحيدأنويبدو

اجتيازهايجبأولىخطوةتمثلكانتهيراقليوليس،باتجاهمميرهلكنمنف؟

خاصاء2اهتماماأولاهاولذلكالمنشودةالوحدةلتحقيق

ا-ل!.تش!ى!ه،.ق!7!،ه!.س.!.3!ه.-،ول!صق!5!.س.!.363.

.5.!-2ط!م!ع!محم.!!53!ق!4!،حا.33.ع
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الصراعمراحل-

برستدعندوردوقدجنوبا،الجيوف!تحركتالضمماليالقحالفإنثماءبعد

ي!مراء،خلفهمني!رضاتحدتجرار،بجيهىأبحرجنوبانخت(تف)أيأنه

ويبدو.أالجنوبأقاليمأصوارتغدقلم،قدميهتحتكالكللابالمدنوح!ام

حاكم"نمرود*الفرعونخضو2كانتالصراعهظفيخطوةأهمأن

وطيبةفصمالاالمحاصرةهيراقليوبوليسبينوممطمنطقةومطهرموبوليس،

فيالكوشيةللمملطةدرعبمثابةكانتأنهاأيجنوبا،عنخ"ل"بطالموالية

طيبة.

ونتبينالكوشي.للملكعهداقطعتقدكانتهرموبوليصأنأيضاويبدو

وهدمنفروس،سورهدموتحور-حاكمنمرود"إن:التاليةالفقرةمنذلك

تفيتبعإنهمنه..انظرنخت..تف+يأخذهاأنخفميةبنفممهمدينقهسور

".2لجلالتهالولاءرصاأنبعدنخت

أمصبابذكرعنصهامتةعنخ(بطالوحةالحربلهذهالوحيدالمصدرويبض

صهراعبمصببكانأمتف-نخت؟بقوةاعترافهوهلنمرود،استسلام

.الحدود؟حولوهرموبوليسهيراقليوبوليسالجارتينبإنقديم

فيماجميعها-عل!صاطغتوقد.متوفرةكل!صايلامسبابهذهكانتوربما

إذاخاصةنمرود،مملكةمنواقترابهالاثممالتحالفجيثىقوةاعتقد-

بعثاقدكانا01ابورما"او"لمرصصكلنيوهما:ا4طيبةفيعنخ""بطقائداأنعلمنا

محاصهرتهثممنفع!نختتف-استيلاءمنذمرتيناستغاثةنداءلملكهما

مممعوقديجريكانذلكيكل:الرسولخطابفاجاءلهيراقليوبوليص.ولقد

مل!هعاصهمةفيالملكوبتىا..3باسمووجهمنثصرحكبيربقلبجلالتهبه

ليمهيكنلمالكلوشيالملكبأننفترضأنيمكنوبذلكيكلترث،لمو"نباتا"

نباتافيصمواءأساسااعتمدوأنه،آمونلإلهعاصمةطيبةسوىمصرمن

-93-37الصابق.ص-صعالمرجعحصن.سليم3-
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والتفويضالدينيةالزعامةع!مصهر،ع!ذلكبعدزحفهأوحكلمهمركز

متنوعة:ئرواتمنلإلهخزائنإلىسنويايردماإلىبالإضافةلإلي؟

وقرابين.ضرائب

الملكتيضنمرود،خضو!ث!ا6الاثممالطالتحالفجيشوزحفتقدموأمام

نحونختتف-جيشتقدمأمامعقباتأيةهنالهيصبحل!ابأنهالكوشي

طيبة.

بإبئالمعاركسيرمراحلعنمطولاتفصيلاتعطيناعنخا!ب01انتصهارلوحةإن

الجيشين.

الفقراتبدقةترجمقد"برستد"،المصرلاتعالمبأننجدالموضو3هذاوفي

883.ولغاية814من

لمدينةالاثممالتحالفجيشمحاصرةوتشمل:ي!ولىالمرحلة

ئ!ا-بطيبةمرابطاكان-الذي،الأولالكولثيالجيشونجدةهيراقليوبوليس،

مدينةنصقهحاصرنباتا،منمباشرةثانجي!ثىعنخا!"!ماإرسال

الجيشلدع!اهيراقليوليسنحوشمالاالثافطالنصفسارئ!اهرموبوليس

)ع!بحرلةمعركةجرتوقد.الجيشينبينالمواج!كةحدثتوقد!ول.

تف-طرفمنالمحاصهرةهيراقليوبوليسمدينةحوالطاشتباكانث!ا(النيل

البقيةوتقهقرتمعروفةغيرأعدادوخيلهالشمالقواتمنقتلنخت.

الاثممال.6صهوب

القويحليفهوأنخاصةا!ولىهالمعركةخمصرنختتف-أنيعنيوهذا

الجنوبوسارصهوبالثصمالتحالفجيشمنانستبقدنمرودالفرعون

.2الثانيالجيشمنجزءحاصهرهاوقدهرمويوليس،مدينتهلنجدة

الثممالنحوتراجعوأنهنهائياتقهرلمتف-نختقواتأن01عنخ."ياسمعولما

شخصياهيقدخلأنقرر،ونشاطهقوتهواستعادةجيثمهتنظي!اأجلمن

ا-!.ث!ء،!-،كا!كها3!*.ول:!.!42مهـ-23

2-،011ف!إء!علأ4!ن!4أأحنه!!لهح!!شع3م!
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ذلك،بعدونلاحظ.طيبةإلىفحضرحاسماانتصاراتحرزلمجيوشهلأن

رأسعيدوهو-!!*ا"!اويبتبعيدالدينية!حتفالاتموسماختارأله

علىالدينيةالصبغةلاضفاءبالذاتالتار!هذااختاروقدالمصرلة.السنة

التواجديغملىأنأجلومن-مقدسةحرباالحربهذهمنوليجعل،حملته

.اعتقاديحمبغيرالاثمرس*جنيالكوشي

مدينةإلىالكوشيالملكاتجهالدينيةلاحتفالاتمن!ن!كاءوبعد

واستمملمالكريهةرائح!كافاحتحتىجيثمه،طرفمنالمحاصهرةهرموبوليس

ث!اب-عنخهحرل!الدىلهيتشفعنوابنتهزوجتهفأرسلنمرود،الفرعون

الثمينةالكنوزمنالكثيرمعهوالطاعةالولاءفروضنمرودلهقدم

عبيدهمنواحدايكونبأنلهوأقمم!ا.والثروات

الزحفالكلولثيالملكواصلالواقعةهذهبعدالضرلبة.ألهسيدفعوانه

علىالبقاءملكهاوأقسم،طويلحصاربعدا"هيراقليوبوليس"وحررشمالا

الذكطولأمراء6الملوكبينمنالوحيدوكان6لط-عنخكوالطاعةالولاء

نخت.تف-كيخضعلملأنهبكنوزهاحتفظ

العال!اإن01الكوشي:للملكقال!االتيالعباراتمنهذاخضوعهونتبين

اليومفىصهديقاأجدل!اوإني،الظلامفيغارقاكنت،اختطفنيالسفلي

.211الظلامعنيكشفتالقويالملكأيضا...لكنكالحالك

ا.تفالليبي*ميرأماميبقلمالوس!لى،مصرفيعنخ!."بيانتصاروأمام

الدلتابينالرئيسيةالمراكزوتحصينالشمالفيصهفوفهتقويةسوىنخت"

أهمعلىأبنائهأحدفوضعالكوشي(،للملك)الخاضعةالوس!لىومصر

دوناستسلملهالكوشيمالملك!سديدأمامولكن.رعاة"برسخمفيحصن

الخصم4طرفمنمغالاةهذهأناعتقدكنتوان.3سراحهفأطلق،مقاومة

مقاومة.دثننخت.."تفزعيمابنيمصتمصلمأن!لفلا

ا-،.+!3!س!أ4هه.ءأ01!.842.!-648-

2-د.ول!،ك!ح004.ءأ01حم!ه.258.

3-)-،)ء"!!ح!!-ا!.!.458-
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الثانية-المرحلة

ذكرتفلقدعلها،!ستيلاءثممنفمدينةحصارفيالمرحلةهذهوتتمثل

خاضعةككانتلأنهاءالمدينةهذهوصفعنكثيراعنخبطلوحةنصوص

فيأشرتكما-أخىج!كةمنمصرمفتاحولأنهاجهةمننخت."تف

ولأنالممفلى،مصرومفتاحالدلتارأسعلىموقعهاباعتبار-السابق

الدلتا.أقالي!اكلإلىالمؤديةالطرقكلفيالتحكل!ايضمنعلها!ستيلاء

الوممص،مصهرإلىالجنوبمنالمتتاليةعنخبيانتصاراتوأمامولذلك

!قتصاديةلإم!نياتكلوتوفيرمنفتحصإنفي01نختتف01اجهد

رنيسأتى01:اللوحةمتونفيجاءولقدالحصار.لتحملاللازمةوالعسكلرلة

بحارته،جنودهيأمرليلا()الجدارلائيضحجأنبإلىنخت(تفي)1سايس

أنبإنأنظر،بحرارةيحثهمرجل،آلافثمانيةتعدادهجيشفيقائدوكل

الاثممال...الاثمعيرأرضفيماأحسنمنبالقواتامتلاتقدحاليا()منفحح

مكانمحصهتة...لالوجد!!كا!سلحة،أنواعبكلاكمظص،الحبوبأنواعكل

فضة،شيءهبكلالخزشةبالأبقار...دعمتمليئةمنه...ويافنيةلل!كجوم

.أوزيتهعسل،ملابس،ذهب

!ستمملامبضهرورةيخإره!االمحاصهرة.المدينةاعالىالكوشيالملكأرسللقد

لتهديداته.يأبهوالممنفأهلولكنأرواحه!اءعلىيؤمنهمال!صلاكءوتفادي

ليلامنهاخرج،المدينةلحالنختا""اتفاطمأنأنوبعد،الوقتهذاوفي

الدع!ا.عنللبحثالاثممالالىمتج!سا

،بمفردهتركوهقدنخت"اا!تفحدفاءالدلتا.فيالشمالحكامأنويبلولط

الميدانفيوحيدانخت"".تفوأصهبحبهليتحصنإقليمهإلىكلوانصرف

لهموأفتحالثمماللرؤساءشيئاوأعطي"سأذهبذلك:إلىالنصيشيرمثلما

.1.2أقاليم!صم

ا-).+!ك!!كا.00أ5حاحم!.983.

2-)اد3!!لا!"ه.أ!.،!ص-ه86.
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شملليلمالشمالإلىاتجهقدنخت-تفبأنذلك-جاردنر-ويفسر

وعدهمأنبعدصفهإلىيضم!سمأنيستطيعأنهظنالذينالددتاأمراء

منفا.فيالموجودةبالثروات

الكوشيالملكأنإلامنف،لمدينةالشديدةالتحصيناتمنالرغمعلىولكن

دخل!صاهوأنسبقالتيالمدنفيعادتههطوكماعلكلا،!ستيلاءمنتمكنقد

منالمدينةبتطهيروأمر؟للآلهةالقرابينوقدمالمعبدالىمباشرةاتجه

لها...الاثممالتحالفجنودتدنيس

"ابط-عنخ."منالماثمواشأمراءموقف3(-

بط01اخضعفقد،الحربهذهفاالحامممةالنقطةكانمنفسقوطإن

الدلتا.مفتاحمنفع!،واستولىلسلطتهوالوس!لىالعليامصركلعنخ"

ويبدوالكوشي.للملكبالنهصبةفقطوقتمسألةالسف!مصرإخضاعوكان

حامإقناعفينختتف-فشلفبعدذلك،إلىحاجةفييكنلمأنه

ولمالدلتا،غربفامملكتهإلىعاد،لانفصالياتجاه!س!اعنللعدولالشمال

تمولقدعنخا.."بطللملكولائهمتقدي!افيلإسراعمنبداالشمالححاميجد

مراحل.عبرخممصةذلك

وزعيم23(شرة)أيودوتالفرعونمنكلمنفإلىسارعمرحلةأولف!-

منإيزشىبدىالوراثيو*ميرسينيتوس()حاكمأكانوشالماثصواش

)أثرلبيص(.

الكوشيةبالهأسرةمصاهرةعلاقةتربطهكانتهذا،اكانوفىبأنأسلفناولقد

منيتحولأنوبمم!صولةقبلفقدالثافي،أيوبوتالفرعونأماهطيبةفي

22يلأمصرةممثلعلىعزحينفيعنخ)!طالكوشيللملكتابعإلىفرعون

(.أماكرامتهفيالطعنةهذهيتحملأنالخامصشيثسقوهوآنذاك

الملكوكنئةمنفإلىجنوباذهابهتفسيرفيمكنبدي-ايرلس،بخصوص

.037.صالفراعنةصصرجاردنرءآلنا-
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حصارفينخت..تفلحليفاكانالأميرباكنىا.10والدهبأنالمنتصر،لاخني

البكر،أخيهمنالزعامةايزس""بدياغتصبتوفيولماهيراقليوبوليس.

فيجاءوقد..والدهإمارةفيحكمهليوطدعنخ"لقاء"بر!أجلمنسارعلذلك

الورافطولافيراكانوشالمثموافىورئيسأيوبوتالملكأقعنخ"..بالوحة

عنخ(.)بططلعتهبهاءليرواضرلبتهمحاملين01إيزلس"بدي

منف(،)شمالهيليوبوليسإلىالمنتصرالملكانتقللما،ثانيةمرحلةوفي-

ميناءإلىوصلحتىالهرفماالكوشيا!للكتقدمثمأوسركون،الملكقدم

يدخلأنايزبس.ةا.بدىفرجاهلإقلي!ا،شرقمعممكرهأقامحيثأثربيس

.وكنوزهثرواتهالقصرويستغل

الملوكهؤلاءأتىاعندئذ1؟الشمالحاممنالثالثالفوججاءأثربيص،وفا

كلوزيرهكل4الرلثمةوضهعواالذينالرؤساءكلالاثممال،أراضيأمراء

حضرلقدالجزر.اومنالغربمنالاثمرق،منمعروفملككلالروساء6

الكوشيللملكتابعينيكلونواأنوأقحممواكله!االشمالوح!امأمراء

عاثصرحاكما.خمسةوكانواهداياهموقدموا

لماثصروعالقاضيةالضربةكان،الشمالححاموخضوحمنفسقو!طإن-

الذيالتصدعإصهلاحإمكانيةفياالماملفقدذلك،أساسوع!نخت،تف

حمايهاوحاولمملكتهفاالوقتبعضتقوقعلذلكالاثممال.وحدةأصهاب

الكوشيهللملكتابعةأصبحتوقدأثربيسهإمارةمعحدودهابتحصهين

وأخذهاحياثصاعنخ""بطالملكفأرسلحاليا()مسد"كسويس"مدينةفحصن

إيزلصا"."بديلتابعهوقدمهامنه

،الغربمملكلةإلىالسيرتجنبعنخ""بر!أنهوهناهإليهلإشارةتجدرماإن

نخت"خضهوعه"تفقدموفها،مباشرةمنفإلىأثربيسمنراجعاوأقفل

ا!لنتصر.للملك

ا-+.لأ5.،ه!كاكم!3!.؟أ.حم!.873
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ما.التصرفهذاالىنخت""تفدفعتالتي!سبابنجهلانناوالحقيقة

اكتفبلمنفا!لىشخصياالتنقلنفسهيكلفلمأنههوفحهمبنعلمه

باستسلامه.عنخا...بطيخبرمنأرسلبأن

،بورامالقاندالكلوشس،الملكمبعوثوأمام"اسايص"عاصمتهمعبدوفا

الضريبة.بدفعوالتزمال!صداياوأرسلبالولاءاقس!ا

ي"بيتعطف4بائسكحاكمنخت"اتف0إلىتشيراللوحةنصوصكانتواذا

قدبعد،فيما!حوالشواهدأنإلا14وجههفيالتطلعمنويخجلعنخ"

ينقذأناستطاع،عاقلحاك!أعنصادراكانإنماالتصرفهذاأنبينت

يتفادىخصمهأنيعرفوكانالاثممالفيبالممصتنقعاتبالتحصنمملكلته

إلها.الوصول

بر-منكلفيالمقاومةجيوبسلمتوأخيرةخاممصةمرحلةوفي-

وأطفيح.حاليا()الفيومسوبك

"نباتا"إلارجعحيثكثيرا،مصهرفيذلكبعدالكوشيالملكيمكثولم

كما6النهرضهفتيع!لاهالطجانبمنوالتحيةالتهليلمنموجاتوسط

اللوحة.كاتبعلينايقص

بلادهإلىينسحبوكأنهبط-عنخيظهربذلها،التيالمجهوداتهذهكلبعدو

التيإبنتهتتبنىأنأمنرديسأختهع!فرضأنوبعدمصر.2غزاأنبعد

إلىعودتهوبعدبعدها،منسلطانهالترثا،الثانية"شوبن-أوبتسماها

.وافتخارزهوبكلغزوهأخبارسجلملحهعاصهمة

.372صالهمابق.المرجعجاردنر،آلن2-
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ب-عنخمصربعدفيالممياسيمالوضع4(-

تف-نختع!صدمصرفيأوضاعأ(-

إلىعادلماأنه،فريقفيرىعنخ"،"بىلغزوةنظر!ك!افيالمؤرخوناختلفلقد

أخته،مركزخلالهمنر"نباتا"اولائهاع!التاكيدمناك!ثريفعلل!اطيبة

ويرى.طيبةفيتركهالذيجياثمهمنجزءبفضلالنظرمةبالسيادةومحتفظا

هذاوأن6الدلتافيشباكوه؟لة؟!طكه"أخاهتركقدعنخ""بطأنثانفرلق

أ*لشوريين.معاشتبك!خير

يفه!اول!ا،طائلبل!ونمغامرةكانتالغزوةهذهبأنثالثفرلقيرىحينفي

خاصهة"نباتا"إلىالسردعةعودتهأسبابالساعةدحدالرأيهذاأصحاب

يكنل!اوبالتالطمصهر،الىأجلهامنجاءالتي!سبابعلىيقضل!اوأنه

جديد.2منتتكررسوفلإحداثنفسأنليجهل

بقاءإلىيشيرأثرأونصأينجدلافإنفاالتوالشواهدفيبحثناواذا

السف!.مصرعلىالكوشيةالمميادة

أدىلآنهربمابا.تف-نخت..،لاصطدامب-عنخالملكتحالثىوأنسبقولقد

تف-نختلنصعبيةوهط،الوضعبحقيقةلشعورهأو6مصروكفاتجاهواجبه

.قهرهوصيعوبةأتباعهبين

رحيلهترقبلذلك4اسمياإلاو"ب-عنخوخضوعهنخت-تفولاءيكنول!ا

الدلتافيسلطانهفاسترجع.لصالحهالداخلىالميدانفراغواستغل

لغايةالسفلىمصروحكم،الملكية*لقابواستعاد6منهاالقرببةو!قالي!ا

072-بينفيماأيفيينامتحفأثرذلكيؤكدكما،الثامنح!مهعام

.مق728

الدلتاوشرقوسطفيالمشواشوزعماءأمراءإزاءالداخليةغيرسياستهلقد

مواقفخلالمن،يبررهمالإفرلهذاكانوقدالعداء،إلىالتحالفمن

.092ص..السابقالمرجعءالعزلزصالحعبد2-

322

ا-!.!ش+!ه!أل-!7نهص!.5.003أأ.!.354.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


تقدي!اث!احصارمنف،عند!ماراتهذهممثلوسلكهاالتيالعديدةالخيانة

يوحدأنأرادإذاأنهوتيقنأثربيس.فطالكوشيللملكالجماسخضوعها

باكمل!كاويخض!ع!صاأولاالدلتايوحدأنعليهيجبوجنو!صاشمال!كامصر

منالكويثيالملكبهيتحرشلالكىجنوبايغامرل!اأنهأيضاويبدو.لسكانه

جديد.

النشاطهذاعنتفصحونصهوصآثاروجودعدمهوحقالهيؤسفومما

الدلتا.شرقإلىسيادتهوامتدادالعسكلري

الدلتافيلإقتصادوانتعشعهدهفيكبيراتحسناالدلتاأوضاعشهدتولقد

السفنوصولوعرفت4لاقتصاديةالعاصهمةا.تانيس"دورتطوركما

مقابلوزيوتكروممنصلعهاتبادلوكانتالفترةهذهمنابتداءاليونانية

"سايس"العاصهمةإلىتصلاليونانيإنوفودوكانت.والماشيةالقمح

للطرفينأمرلحاكانالتبادلهذاكبيرثنبترحابالملكفيستقبل!كا

و"البورجوازيةاالغنيةالطبقةأنوهونختتف-حزبقوىآخرأمروهناك

وثروا!كم.كنوزهمع!استودلأنهعنخ""بطغزوةمنكثيراتضهررتقد

الحكامخزاننتدخلكانتالتيالضرائبأوقفحينفيلنفمصه،بهاواحتفظ

البلاد.فيسلطتهالكهانليوطدوذلك4آمونولإلهالمحليةالمعابدع!

الوحيدوالزعيمهؤلاءبينتقاربحصلقديكونأنالبديل!فمنوبالتالط

فالتفنخت"،"تف-وهووجيشهمملكتهعلىيحافظزالماالذكط

منليخلصهمنخت""تفحولالمتضهررةلاقتصاديةالمدنفيالبرجوازيون

عنخ.2بطالكلوش!الملكعلهمفرض!صاالتيالكل!سنوتيةالوصاية

رنفبكنع!صدمصرفيأوضاعب-

عمرفيوكانوالعثمربنءالرابعة*ممرةحكلموآخرملكثافيرنف!ا"بكنكان

دإسايسمنالعاصمةوغيرالممفلىمصرحكمأبيهعنورثوقدالثمباب،

ا-.ك!.ول-لم!93!عا!.!م!ك!

.ر-2.!،ح!!م.2!.عفم!
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هولوحةوصهلناماوكلاءالأسرةهذهحكمعنكثيراثارالمصرلة!تفدناول!ا

فيجاءولقدأسلقنا..كما،الملكلهذاالممادسبالعاممؤرخةالممرابيوممن

ساهراالقانونتنقيحفىمجهداعادلاكانالملكهذاأناليونانيةالرواية

501قوابكلالحقعلى

وتتطلب،للغايةمصيئةكانتوقتئذالداخليةمصرفأحوالءذلكفىغرابةولا

...والدهبدأهعملايكملكانوربماالمجهوداتهذهمثل

وتدعيم!صهلاحطريقإلىحكمهسنينأواخرفيرنف"ا..بكناتجهولقد

رئيساقسبباتشرلعاتهكانتوللاسفوالتثصرء.العدالةأسسمنجانب

للمفاهي!ابالنصبةوثوريةتحرريةمضهامينلشملتلأنهاذلكءحكمهزوال

.عصرهفيالسائدة

التيالتاثم!يعات-هذهفيالبحتةالقانونيةالجوانبعنالنظروبصرف

الممياسيةانعكاساتهاف!نلاحقا-التفصيلمنباثيءلهانتعرضمصوف

مواردكلع!الممميطرةوالعهصكرلةالكهنوتيةالعناصرلاثارةكافيةكانت

.وعقاراتأراضمنالدولة

لاقطاسالنظامتعميقفيكبيراشوطاقطعتقدكانتالتيالعناص!رهذه

الممشأجربن.والفلاحينالعبيدبواممطةأملاكه!اوتمميير

بالرغ!امصر،حدودسلامةعلىالحفاظعاتقهعلىرنفا""بكلنحمللقد

الخارحيةالسياسةفينصيبلهكانفقد8الداخليةبلدهبأموراناثمغالهمن

!فموريين،طرفمنمهددةالشرقيةبلادهحدودشعربأنلماأنهذلكومن

بجيشوساندهمالثافيا"ا"سرجونعلىفلسطإنأمراءتحرلضسياسةاتبع

قدالحلفاءهؤلاءأنغير!شورية(الحولياتذلكذكرتكماا.صيبو.ايقوده

.مق971عامحوالطالمصربة()الحدودرفحفيانهزموا

ص.!ه.الصايق.المرجح%هـبرصتدء-ا
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الضربةبمثابةكانترنف"،"بكنتاثمرحلهاتعرضالتيالمسائلولعل

هؤلاءمارمصهاالتيللوشايةكانثمةومنالكهتةءوطموحاتلأمالالقاضية

عندماا.بط-عنخ"خليفة..شباكو"الجديدالكوشيالملكنفسفيبالغأثر

)طيبة(01الجفوببهاستنجد

المقابل6الثافطحكمهعامفيمنف،إلىجيش!رأسع!"شباكو!اوصلولقد

كلهاالمراجعوترددهالخصمانواصطدمرنف""بكنعهدمنالسادسللعام

كانوانحرقا،وقتلهرنف-بكنأسرقدفمباكوبأن"مانيتوق."لسانع!

طرفمندعايةكانتبأنهاويعتقدالمصيرهذافييشككمنهناك

بكن-تشرلعاتمنالمتضررون!قلعلىأوالمصرلونيقبللكىالكوشيين،

مصر.2ع!كفرعونالكوضيباثمباكو،رنف

المممتنقعاتفيالعيشواصهلرنفبكلن-بأنالرأجماهذاأصحابويعتقد

.الدوامعلىالكويشيونيخشاهاكانالتي)الدلتا(الشمالية

الليبيةا!سرةمعمتزامنةوكانتوالشرون،الخامممةاالأسرةانشأتولقد

انفردث!اهمقا716سنةلغايةعنخا"و"با01اكاشتاحكمأثناءلاؤلهجزئهافي

،آمونوتانوتط!كرقة:ضباكو،الملوكحك!افترةأثناءمصربحكمالكلوشيون

م.ذق656غايةوالى715منأي

فيماوذلكفقطءومعنويةنظرلةظلتالشمالفيالوحدةأنيبضولكن

لالأنه6المورخينبعضذلكإلىذهبكما712أو715غايةوإلى073بين

ولارنف..ا.بكلن-المصلحولاالغربلمملكلةالعظي!االزعيم"تف-نختا.

الفعليةالوحدةتحقيقمنوقتأيفيتمكنواالكوشي،الغازكط".شباكو".

لمصر.

وسطهافيفإنهالدلتا،غربمنالمثصواشزعماءزوالمنالرغمفع!

ولقد6!ماكنبعضفيمتجذرةالماثمواشزعماءمؤسهصةبقيتوشرقها

ا-)ي!.-حعك!8!-هه،اء0-4325"-!ل!.886

2-ول-.!!ء(ت.377.0.قىء.!

.8!ه.هطع-!-3!-!+هاه!-ي!7،!!مه-!ع.!ه-".367
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انتصهارهبعد..شباكو..حكممنالثافابالعاممؤرخة!ثارلوحةلناحقطت

والقائدللمشواشالعظيمالزعيمهواللوحةوصهاحب01،"ابكنسنفع!

...القرابينيقدموهو،،!جن!"ح!ءل"بات

عبارةيذكرمصر،دخولهبعد""سنحبرلإشوريل!مبراطورنصوفي

إنهبل...ذكرهالممابقجننى""باتمثلزعماء!صايقصدوربمامصر،ملوك

كانواا.انباتا0ملوكبأنالنصوصبعضتذكر)ق.م(،الهمابعالقرنمطلعمع

ق068حوالطا.طهرقة"وقالالاثصمال.ملوكع!القضهاءأجلمنيحاربون

حقيقةيؤكدفانماشيمءع!هذادلوانالماثمواش.أزعماءهجرلهصاءأنهم،

فيوالليبوالماثموالث!نهايةمعناهليسالليبيةالدولةزوالأنوهطتاريخية

مصر.

ا-3.)،ءا"لأه!سأ!،ل!!ي!!&!لهه:كل142-.كها
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مصرغمو!اوتارى8!راحلاممثرمنبمصرالليبيينح!ممرحلةكانتلقد

إلىالنقصذلكومردو!نارالوثائققلةإلىيلامولىبالدرجةذلكيرجع

م!سا:عديدةأسباب

كعواصمالدلتالمدنالليبييناتخاذفيويتمثلالطبي!،العامل-

هذهأغلبتكلوقأنفيمكلنوبالتالط،الصتقرارلزعمائهمومراكزلحكوما!كمء

.المناخورطوبةالطيموكثرةالنيلفروعلكزةتحللتثارقد!

ممم!كدفاكان)الدلتا(مصرمنالجزءهذاأنفيويتمثلالخارجمط،العامل-

ابتدء6الليبيينحىبعدمصرع!ت!ثفتالتيالأجفبيةللأطماعوعرضة

الدلتالحقوما.اليونانيينثمبالفرسوانهاءفالآشوريين،الكوشيينبغزو

.والصداماتالحروبجراءمندماروخرابمن

اللهبميندولةمهاعانتالتيالسماسيةالتجزئةفطويتمثلالداخليهالعامل-

السيالصيالمستويإنعلىسلباانعكستوالتي6عمرهامن!خيرالقرنفي

عمرانيةمثصارحإقامةعلىذلكيشجعول!اسواء،حدعلىوالحضاري

ضخمة.

الليبيينحىعهدفيالحضارةظلتفقدكلهءذلكمنالرغمع!،ولكن

وال!كاء،السمومنبعضافقدتوان،المجالاتشىفطالممصتوىرفيعة

أالرعامهمة.عصرفابهماتمتعتاللذين

أوسركونالفرعونعهدأعقبتالتيالفوضىأنإلىلإشارةتجدركما

قدكان!هان،الليبيينمصرفيالحضاريلإبداعع!!صائياتقضل!أالثافي،

والمركزلة.القوةفترةفيقبلمنعليهكانتماعلىقللاتراجع

عصرفاتحةالليبيةالدولةمؤسسالأولشيشنقالفرعونحكمكانوقد

الحادية*سرةحك!اأثناءشهدتهماالذينوالفقرالخمولبعدلمصرجديد

قوة،قادمةعديدةولأجيالالليبيونالفراعنةواستعاد،المزدوجةوالعثمربن

منذالنسيانكلفيوقعتأنبعدوألخمارجمما،الداخلىالصعيدينعلىمصر

سيادتهاجديدمنتفرضمصرفعادت!الثالثرمطميصالفرعونعهدنهاية

ا-حلضل!عكا4م!34؟أهدسا!!!4عطه!ه:ط+ءأ!لهل!-ل!ءا!4+4فه3ول*عمخى3(0701،لأر.ح-

*!س!احم!خ!34ر.)س!."أ!!ممم!ء1414ول30!ا،15?!3:0!3!اءل!حأ05914".!231
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بعدفينيقيا،دويلاتعلىوحمايهافل!صطين،قالقديمةمشعمراتهاعلى

والعشرلن4الحاديةالأسرةومبعوثسفيرلهتعرضالذيولإذلالالمهانة

الفنيقية.جبيلمدينةإلى"ؤنآمونالكاهن

جانبإنع!الضهوءإلقاءبالإمكانفانهالعلميةالمادةقلةمنالرغ!اوع!

فيأولهماويتمثل،الليبيينحكمإبانمصرفيالحضاريلإنجازمنمهمين

ا!لجتمععلىطرأتالتيالمتغيراتفهالثافطويبحث،النحتوفنالعمارة

المصلطة.هرمقمةع!الليبيينبوجودا!لصري،

ا!للوكوإنصافلاعتبارردولافانةالموضوعيةمنرأيتالمقامهذاوفي

العمديبالهدي!االمؤرخإنمنفرلقطرفمنزوراا!صمواالذينالليبيين

علماءمنانمنخصصينآراءاءدذلكفيمستندة،ل!صمالممابقينالفراعنةلآثار

لإثار.

فيتغيراتطرأتفقدالمجتمعفيأما،للحضارةالماديالجانبعنهذا

ي!مر!قتصادية،الناحيةع!ذلكاثاروانعكستالمصريالمجتمعتقسيم

مصرفش!كدت،الليبيينالفراعنةمنللمصلحينالثوريةالماثماعرفجرالذي

كمااليونانمثمرمماألهمالذيا"بوخوريص"االليبىالفرعونتثمرع،الليبيين

...القانونرجاليرى

النحتوفنالعمارةأ-

ومطبوبهمطة،مدينةفيالعمرانيةمنشآ!صماثارالليبيونالفراعنةتركلقد

تانيسمدينةفيوأيضا،مانيتونذلكاءلىأشاركما،لأساسيحكمهممركز

الليبيونالحكلاميكونأنيممتبعدولاللبلاد،لاقتصاديةالعاصهمةكانتالي

هذهفضلواوقدا!لعابد.الىبالإضافةلهم،واممتراحاتقصورا3ساأقامواقد

لمفإنهمذلكمنالرغموع!مما!صم.فيله!أأبديمأوىلتكلونالمديتة

طيبة.:الدينيةالعاصهمةمصروخاصةأنحاءباقيينسوا
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مها،العيوببعضالليبيينالفراعمةع!يأخذونالمؤرخينبعضكانوان

01ا!خرىالنشاطاتحهصابعلىومعابدهبالدينمفرطااهتماماأظ!كرواأنه!ا

المصرلونالفراعنةإليهـكاسبقهمفقد،ليبيةبدعةليستالحقيقةفي6وهذه

علىركزتجثائزلة،عمارةمعظم!كافيالقديمةالمصرلةفالعمارةأنفمص!كم،

بكلمزودةضخمةقبورببناءاهتمتمثلما!لهة،معابدوتجميلتشييد

جناتإلىالميتمرورتضهمندينيةونصوصورسوماللازمالجناثزيالعتاد

البعثفكرةعلىأسامماقائمةالمصرلةفالعمارة!خ!لم.)العالميارو

والخلود.

ا!سامف!ومصرهفيالليبيينعمائرع!يؤخذالذيالثافطالعيبأما

المنشأتوتخرلبب!كدي!أالثافي"و"أوسركون!ول".أوسركونالفرعونيين

المسؤوليةمستوىغيرع!كانواالحكامهؤلاءوأن6المصرلةالدينية

211العظماء.آثار!سلافعلىللحفاظبالنممبة

التيالثالنىرمسيسالفرعونمنفصأتبتهديمأيضاالفرعونانهذانويته!أ

عمائرهمهبناءفيقطعهااستخدام!كدفالدلتاهفيم!ك!امقربةعلىأقيمت

المعابدبعضهدمعلىالقدرةعدمإلى!يمبلغالعجز."ألاإلى:ويذهبونبل

المصرلينالفراعنةمنأصحابهاأسماءبمحواكتفوافقدثمةومن،الفخمة

.1.3خجلأوحياءدونم!صابدلاأسماءهمووضعواهالسابقين

التافط،أوسكرونالفرعونالخصوصوجهع!،الرأيهذاصاحبوي!صم

إسمهووضعيوبسطةفيالكبيرالمعبدمنالثافيرممصيسإس!امحابأنه

باستت.ل!لهالمعبدوأهدىهوألقابه

الليبيينالفراعنةتخصل!ااالماخرىهطالمصلف،آثاراغتصابظاهرةإن

الدولة،ضعففتراتفيوخاصة،كثيرونإل!ياسبقه!افقدسواه!ا،دون

مصر،مهرانبيوسومحمد-283.ص..والعراقمصر..ا%،القديم!دنىالشرق.ص!الحالعزلزعبد-ا

86؟.ص"،31يلأسمرةحشالحديئةالصرلةقهاممنذ+3بر.القديميلأدنىوالشررق

387-صالممابق.المرجع.مهرانبيوسمحمد2-

د21ص9ج،مصرالقديمةحصن،3-صمليم
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اغتصباقد21(الاشرةالثافط""و"بهصوسنسلأول"بسوسنسأنذلكومن

أسماءهما.عليهاوكتبا18(ايلأسرة"الثالث"تحوتمسوأعمدةتماثيلبعض

بعضلاولا.نج!ا"بايالفرعوناغتصهبعندماطيبةفيحدثءالشيمونفس

أ.الثافطآثاررمهميص

قدمناثصآته،بكثرةاشهرالذيالعظيمالفرعونالثافطرمهصيسإنبل

اغتصابعمليةأنإلىياثيم"برستدا.ءفهذا،2غيرهآثارلاخرهواغتصهب

"مرنبتاح"الفرعونوأنفقط،الدولةضعفبفتراتترتبطلملاثار،

"إمنحتبمعبدهدمحيث.عطيمةبقمصوةأجدادهآثارقدهدم91(الاشرة

01الجديد.لبنائهأحجاراأجزاءهاليمصتعملوكمصرتماثيله18()!سرةالثالت"

الثافط()رممميسوالدهآثارأيضاشملبل6أجدادهآثاربإتلافيكتفولم

.311وفاتهقبللإعتداءهذالمثلمثالالهوضعأنسبقالذي

تهمةأما،كثيرةالفرعوفيالتارخفيلاثاراغتصابعملياتعلىولافثلة

..فخطيرةالعمديوالتخرلبالهديم

أولئكآراءإلىوبالاستناد6ثار!علمفيالمتخصصإنتقاريرإلىبالرجو3لكن

الليبيةالمنشآتومواضحأماكنفيوالتنقيبالحفربعملياتقامواالذين

و"بياربوبممطة،فيعملالذيل!سأص!ول*حع!*!س!نافيل"إدواردومه!ا

طالتالتيال!سمةلإثنانفندفقدتانيصهفيسكك!ل!!لملا+س!-5"مونتيه

بررعممصيسفيالثانيعمائررممميسبهديموالثافي،!ولأوسكرونمنكل

الخاصة.مناثصآته!الإقامةوطواعيةقصدارممميس(،)مدينة

فيالكبيرالمعبد!سديميكونأنيهمتبعد"نافيل"6السويسصريلاثريفهذا

لأسرةتممبقفترةإلىيرجعهوإنما4الليبيإنالفرعونينعملمنبوبمصطة

بضعمدىقائدهناكيكنولممصرءأمورا!طربتلماوالعشرلن،الحادية

طلم!3ء-اط!!سك!3س!ول3.5أول.!ه.+أح!.123

022.ص.السابقالمرجعحصن،2-ممليم

385.صالعصهرالفارصي.اءدالعصورأقدممصرمن3-ج-هـبرصتلرتار-
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العبادعلىوتعالىالبلادإرهابمن"آرسو"الممورجماالقائدفتمكنءسنوات

،.لهةويلآ

وأنو!تحلالال!فككنحوبسرعهصائرةمصركاتتأنالمار!لتاويممرد

المموري،آرسوى01أنصارضدمعاركخاضالثالثرمسيصوالدنخت+"ست

ألحقتالتيهطوالحروبالمعاركتلكأنويبدو.العصاةوقتلالنظامفأرجع

اكثرمنيعملالمالليبيإنالفرعونينوانءوتانيسبعمائربوبهمطةكبيراأذى

فأعا!واالبناء،مواقعمنوالقرلبة!رضعلىالمرميةبالحجارة!ستعانة

استخدام!كا.2

إلىبوبهمطةفيالكبيرالمعبدننهبأنالتار!ع!التجنيمنأنهكما

ترميمعلىعملهاقتصربلأقامهمنهويكنفلمالثافىءرمسيصالفرعون

تارجففييرجحمعبدفيتماثيلووضعالهياكلبعضواضافةالمعبدوتجميل

الفرعونثم4(الافمرىخوفوالفرعونمنكلساه!افقدطصابقة،فزاتإلى

ممرةايالثالثسنوسرتالفرعونلهأضافثمإنثمائههفي6(سرةايييبم

*ثرهذاعلىبصماتهبوضعذلكبعدالثائرمسيسالفرعونقامث!ا(123

.4الثالثلهمنوسرتتماثيلع!اصمهكتبذلكومنوالعرلق،العتيق

وأوسركوناالاولأوسركونالفرعونينع!يؤخذماهناككانفإنوبالتالط

اءلىيسعياولملإؤضعلىملقاةكانتحجارةبامصتعمالاكتفاؤهمافهوالثافط

لما01"امرنبتاحاقترفهبمامقارنةذنباليهمترأيطفطوهذهجديدةحجارةجلب

جديد.مناستخدامهالإعادةالقائمةآثاروالدهحطم

وخاصةءالليبيينللفراعنةالعمرافطالتفماطع!شاهدةآثارفلنا،كلوعلى

المشارحوتبدأوتانيص.بوبسمطة6طيبةمنكلفيع!صدهم،بدايةفي

*ردواجيةوظهور،الثالثشيشنقالفرعونعهدمنذالتضهاؤلفيالعمرانية

ا-ح.*للأ+ولط!،!!لا!ثا+ث!.(7881-1981)،لأ!5ك!:1981،"-74.

2-055.+ح!.94!.!.+3507طكح!3*هح3*هأسلا+5ععأه+صطع!ول"هه*همما"هثه

+!.3أس!+!8.1

3---ول-7لماا،س.ءه.،+ح913

222.صالممابق.المرجعحصن.صليم4-

333

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بينناثصبالذيوالصراع،ال!مياصيالتفتتمع3سائياآئارهالنفقدالحك!ا،فط

وصهلناماوكلعمائركبيرة،إقامةعلىيشجعلميمرالذيالمفصواش،*مراء

وجعارين.صهغيرةوتماثيل،ألواحمنآثارمنقولةعنعبارةهو

!ولشيشنقالفرعون-أثارأ

تار!منفزةفيبم!ن*هميةمنآثارا!ولشيثشقالفرعونلناتركلقد

فيأولاأخذالحك!امقاليدالفرعونهذاتولىفلما6لاثارفيهقلتمصر

إلىأنظارهوجهثمالبلادهفييلاممنواستعادةالليبيةالدولةأركانتوطيد

منعودتهوبعدالخارجمط.الصعيدعلىمصهرهيبةاسترجاعقصدالخارج

فيلإنشائيةالمشارءمنطموحابرنامجانفذفلهصطين،فيالمظفرةحملته

بالكرنك.آموقمعبد

مصرمواليدمن،ا!صلأجنيطيبةأهلاعتبرهالذيالأولفشيثشق

هذهفيلهآثارايخلفل!اأنهإلاةلهعاصمةبوبهمطةمناتخذوقدالممفلى

يظهرأنأجلومن،لحمهمقاومةوجدحيثبطيبةاهتمبلهالمدينة

العمرانية.إنشاءاتهمعظ!ابطيبةأقامفقدمصرالعلياعلىسلطته

يمصتريوبارزاشاهقاأئرايقيمأنعلىالأولشيشنقالفرعونصهممولقد

الحديثة،الدولةفيالعظماءاسوكأقامهماغرارع!ءا!أنظاربعظمته

عاصمةإلى)نسبةالبوبهمطيةالبوابةعادةتسىوالتيالنصربوابةفأقام

(.حكمه

صهغيرمعبدبينوتقع6الكرنكفيالرئيميمالمعبدفناءمدخلعندبوابةوهط

منجزءاشيتمنقبوابةوتؤلفعالثانيةالبوابةوبينالثالثرمهصيصأقامه

الخارجيالممطحوعلى،العظيمة*عمدةلقاعةالجنوبيالجدارامتداد

)يهوداالهوديتينالمملكتينعلىانتصارهبنقششيثمنقالغرعونأمرللجدار

(.واسرائيل

الفراعنةتعود)وهومهصهدآمونلإلهأماما!سرىالمناظرذبحبعضوتمثل

مها،غيرمكتملةالفرعونالجدارصورةيمينعلى(.ويشاهدرسمهالمصرلون
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نصهوصالمنظرأسفلوفيغائرا(،يرسم)مالفرعونلتاجتخطي!لىرسم

وفوق!كا!ول،فميشنقلقوةمدائحعنعبارةوهط،أفقيةأممطرفينقشت

كثيراالقائمةهذهساعدتولقدأ.علااستولىالتيللمدنقائمة

شياثصنقغزوذكرجاءوقدافلممطين،جغرافيةتحديدفيالمتخصصين

.التوراةفيلفلسطين

بإن)تقعال!صلهملةبلدةصخورفالاولشيشنقتركهاالتيالنقوشوتدل

الشهربأواخرمؤرخنصإلىالمبافي(،فىحجارلإقامةتقطعو!صاوأسوانأدفو

ق.م.249عاممنشهرجان!حوالط،!ولاليوم6شموفصلمنالثافط

جدا...عظيمةبوابةلإقامةشروطاجلالتهأع!لىاقديلى:ماالنصم!وفي

!ذرعآلافعثمرةمنالمزدوجةأبوابهاوإقامةهطيبةتضيءأنلأجل

لالهة4ملكرع-آمونوالدهلبيت!عيادفناءلإقامةوذلكرتفاعا(،)1

1..2..بالأعمدةوليحيط!صا

كانفىولشيفصنقالفرعونأنم!كا،عدةأمورانتبإن،النصهذاخلالمن

الخاصلاولالفناءلإقامةصم!افقدءي!مدهلمضخ!العمليخطط

وأالفناءأمامعادةتكونالتييلامولىالبوابةذلكفيبماو*عيادبالاحتفالات

محاجراءدالعمالمنبقافلةبعثقدالفرعونهذاأننتبينكما.الردهة

يلحقول!االضخ!ا،العمرائالماثصروعل!صذااللازمةالأحجارلاقتطاعالمملمصلة

القدماء.آثاريغتصبأوبناءاتمنجاورهبماأذىأي

أثرفيجاءبمانصوصمنوماعل!كاالبوابةبينيقارنونالمؤرخونكانوإذا

شيطمنقلصالحالمقارنةهذهجاءتفإنما،الثالثتحوتمسللفرعونآخر

بهووأن!جوف،المديحعنبعيدةالمقارنةبأنيعتقدونفهم!ول،

سادتالتيالجبارةالنهضهةع!شاهدلاولشيشنقشيدهالذيلاحتفالات

القدي!أ.!دقالشرق

ا.-ا-13ص:15الصابق.ص.المرجعحممن.صليمو-3-036.وص:9ص.صحهرالفراعنةجاردنر.الن-ا

.111الصابق.صالمرجعحممن،2-سليم
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عظمةمنجزءاطيبةإلىأرجعبأنهلانجازههذاا.كتثمن.اع!يعلقحينفي

مشة،مئةأردعمنذأهملوهاالفراعنةوأن،الحديثةالدولةع!كدفيالماضي

الثافطأورمهميسلاولسيتيعهدمنذأي

منفصغيرقمعبدوم!كامتفرقةآثارفله،طيبةفيبناءاتهإلىوبالاضافة

)مصرالهيبةفيآخرمعبدفيالعملفابدأكما؟السنينملايينبمعبديعرف

شيثشقالفرعون،الليبيةالدولةمؤسسأنإلىهناوتجدرلإشارةالوسصلى(.

)أهناسياهيراقليوبوليسمدينةأجدادهرأسمممقطفيآثارايتركلم،الأول

بوبمصطة.حكمهعاصهمةأوفيحاليا(

ي!ولأوسركونالفرعونآثار2-

المعمارية.!ولفميشنقخلفاءلأعمالالرئيصيالممصرحهطالدلتاكانتلقد

فأقامءوتانيسبوب!مطة:آنذاكالرئيمميتينالمدينتينفيأعماله!اتركزتولقد

علىدونث!اا.أتوما"ل!لهأهداهاكملهوعندماصغيرامعبداامولأوسركون

مصر2لألهةالواسعةهباتهقوائ!االمعبدهذاجدران

بوبسطة،فيالكبيرا!لعبدبناءإعادةفيالشروعالفرعونلهذاينهسبكما

لرمسيسخطأ)وشسبهالمعبدهذابهدي!ايركمهمنالمؤرخينمنكانوان

هذهمنبرأه)وقدسابقا،أشرناكماجديد،منبنائهإعادةأجلمنالثافي(

نقوشمنالكثيربأنحهمنسليمويعتقد(-المختصينأغلبيةال!كمة

التيجاننقشيمكنولاا!عمدةتيجانتحتوجدتقد!ول""أوسركون

بعد.رفعقديكنول!الاؤضهعلىملى!ثركانإذاإلاعل!كاوالكتابة

نأثجل!عمدةزحؤ!بأنه"الأول"أوسركونن!ك!اأنيمكنقلاوبالتالط

.الأعمدةأسفلفي)الخرطوش(طغراءهينقثى

لأعمدةوأنمخرباكانع!كدهفيالمعبدأننشخلصأنفلابدذلك،وعلى

المواد،هذهاستخدامأعادقد*ولا"أوسركوناوأن،ا!رضع!ملقاةكانت

178صالساكقالمرجححمصن.سليم-
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كانتوا!ممايرخذبجمال!صا،أنإلالانسانيسعلا،جميلةبمناظرالمعبدوزين

".أيامهأواخرفيالثافطرممصيستركهاالتيتلكمناتقانااكثر

أبيهعنورثقداال!ول،أوسركونبأننذكرأنبنايجدر،المقامهذاوفا

ثمينة،معادنمنمصرلآل!صةف!كداياه،وغنيةقولةمعلكة!ولشيشنق

قوافلإرسالبمقدورهكانوأنهرخاء،عهدكانعهدهبأننجزمتجعلنا

الحجارةباستخداماكتفولكنهمحاجرهامنمنشأتهبناءموادلاقتطاع

المواقع.منقرلباالملقاة

حصناأقامكماال!صيبةفيأبيهمعبداكملفقد"أخرىأعمالالملكولهذا

شمالالفيوممدخلفيوموقعهاأوسركون"استراحة10باسمعرفتواقامة

هيراقليوبوليص2

الثافطأوسركونالفرعونأثار3-

الثانيةاالاسرةازدهارومضاتآخرق.م()874ء85الثافطأوسركونش!سدلقد

الجميلةالكبيرةالبناءاتعادتعهدهف!بناء.فرعونوهووالعثمربن؟

فيأقامهاالتيالثافيرممصيصأعمالبعضإتقانهافيفاقتولقد،المتقنة

.3عجلة

أرادلذلكبه.يحتذينموذجاالثافيرمسيساللييالفرعونهذاواتخذ

نفساستخدمأنهيلأمربهوصلبل.الفرعونية!لقابفيحتىتقليده

رعلإلهامصمبإزالةواكتف،ألقابهتحملالتيالثافيرممميسخراطيش

.4آمونلإلهباسموالستبدله

الثانىرمسيسآثاريغتصبكانالثافطءأوسركونبأنحسنسليمويعتقد

.5آثارهمالثانيرمصيصاغتصبالذينللملوكينتقموكأنه

184.صالممابقالمرجعحصن.-صليما

--2-503-ع..+ح.!ه،س-ول

3-ك!.عسا+ول.!3!ى!ول-3+3.!.47

4-ح-*ال!،!،055ء،ة--ع.94.!!.*ه،!ا!،اء5!!ل!ءقه!43"5*صهلمحه.!.ه:9-232

022.صالممابق.المرجعحصن.5-صليم
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نفوذبزلادةأحصلماأنهمنها.متفرقةأثار4الثانيأوسكرونوللفرعون

منهاالمنثمأت،يعضبهاوفميدبزلارتها،قامهطيبةفى..حارسيص"الكاهن

البوابةلتزيينوأمر"برلين"متحفإلىأجزائهبعضونقلتتهدمهيكللا

.ذكراهتخلدبنقوشالبوبممطية

غير،وألواحتماثيلومهاولنتوبوليصمنفمنكلفيصهغيرةآثاراترككما

وتانيس.بوبهصطةمدينتيفىكانتأعمالهأهمأن

بوبممطةفيأعماله-

المعيدبناءإعادةفييول"أوسركوناجدهبدأهما01الثافط"أوسكروناكمل

الجرانيت،منضخمةبوابةبهوأقامهللاحتفالاتبهوالهوأضافالكبير،

الش!صرمنوالعاثصلنالثافطالعامفىالممدبعيداحتفالهذكرىعلهاخلد

جدرانغطتحيثمتقناالعملهذاكانولقد.الفيضانموس!امنالرابع

الدولةواكبرموظ!الثلاثوبناتهالثلاثةوأبناؤهوزوجتهتمثلهنقولثىالبوابة

.المقاطعاتعنوممثلينلاخنبيةالدولعنوممثلينالدولةعنوممثلين

وصايةوتحتمنفمدينةفيالعادةفييقومالعيدبهذا!حتفالكانولقد

هـلجمع.وأبناءهليرعاهآمونلإلهاختارالثافىا."أوسركونأنإلا،بتاحلإله

تقرباكان،آمونلإلهوصايةوتحت،أوانهقبلمبكرالاحتفالأنالمؤرخون

"حارسيص".المتمردال!هنناصرواالذينطيبةأهالطومنالمذكورلإلهمن

هو،الثانيأوسركونالفرعونمنوب!يعازالمعبد،هذافيظهرشيءأهمإن

كبيرةبحروفإسمهاكتبولذلك)القطة(،اباستت"0المعبودةشأنمنالرفع

المعبدجدرانعلىبلبالمعبد،الموضوعةوالتماثيللإلواحعلىفقطليس

لاثار.كلع!منستلإلهإسمأمربمحوثمأيضا.لإحتفالاتبهووخاصة

عثر"نافيل"إذوجه؟أحسنع!العملبهذايقوموالمالعمالأنيبدولكن

أخىأحيانوق6لاغينعنبعيدالاغمدةأع!فيالمعبودلهذاصهورع!

لال!كةابنةامحوس"لإلهصورعنهبدلاووضعوا"ست"بمحواكتفوا

وليسستلإلهتتبعماعادةالتيالدينيةالنصوصمعهوتركوا،باستت
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معبدلشمالامحوسا.0للألهخاصهامعبداالثانيأوسركونأقامثممحوس.أ

الكبير.باست

لاعادةالمعبدوم!كاالثافطرمسيصآثارتهدي!اتهمةالفرعونبهذالحقتلقد

فانقبواالذين!ثارعلماءأنغير،باستتللآلهة!اهدائهجديدمنبنائه

كانبأنه01"انافيلفيعتقد،العمديالهديمتهمةينفونالمعبدءموقعهذا

اسمواستبدال،الخراطيشباغتصاب!كتفاءالثافطا""أوسركونب!مكان

ينسبوبالتالطيلا3عمدة،بعضفيفعلكما،وألقابهبامممهالثافارمسيس

ومنأرضها،الملقاةالحجارةاستخدمأنهالوحيدوعيبه.لنفسهالعملهذا

مصقولةوهطالبناءقمةفيالثافيرمهميسإسمعلكلاحجارةوضعذلك

*حمرالجرانيتمنتماثيلأربعةبقاءأنكماأحجارا!ساس.ضمنلتكون

لآثاراللييالفرعونتعرضعدمتؤكدمكا!افياقائمةالثانركأرمسيس)تمثل

.2عظيمبفرعونتليقبوبسطةفيأعمالهوانمملفه.

تانيسفيأعماله-

لحقالذكطالخرابوترمي!ابناءإعادةفيالثافطأوممركونالفرعونسبق

المدينةمذهمناتخذواالذينوالعثصرلنالحاديةيلأممرةملوكبتانيس.

له!ا.عاصهمة

فيواضحةوآثارهبصماتهتركقداللييالفرعونف!لقذلك،منالرغموع!

*ثريفان!كاهقامالتيالزميم،أعمالبعضإلىفبالإضافة،تانيس

ضخمةأعمالع!جاثمةكانت،الترابمنأطناناأزالقد..مونتيه..الفرنميم

.الفرعونهذاذكرىخلدت

وثحرفي3691-9391،سنتيبإنفيماتانيسفيبحفرته"مونتيهقام

غربجنوبفيالماثموي(،لاتجراللبنمنمقامةوهياكلبيوت!مرعلىبداية

!،!هولمونتيهلاحظالبيوتهذهداخلأعمالهوأثناء.الكبيرلآمونالمعبد

وصهلالبئرهذهآخروفيالمز،ونصفمزحوالىقطرهاهنازلةبئروجود

-الا.د!-.05.".ي!ء.!،ءال!4

2--ع!*،ءلل!."ه-،ش.!13.!-.!ولح!*ه3ءالا،كع!كهه)3كاه!همم!ول.-!8.1
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والعاثمرلنالحاديةامسرةملوكمومياءاتجمعتمقبرةأهمإلى..مونتيه+

تصلهالمالتيالمقابرمنالمقبرةهذهأن"مونتيه"!ويعتقدوالعثمرلن.والثانية

المعاصهـر.التار-فياللصوصأيدي

نفسههالفرعونيالتار!منالمتأخرالعصرفيللسرقةتعرضتبأنهاويفزض

ينتبهلمولذلك.التمويهبهدففوقهاالعمائربعضبناءوتمأقفلتثم

ا!لقبرة.لوجوداللصوص

غرفةوفيالثافط،أوسركونالفرعونقبرالملكلية+المقبرةهذهوتحتوي

تكلوتالفرعونوإبنهحورلخت.إبنهم!صم:أسرتهمنأفراددفنمجاورة

الثالث.شيشنقوالفرعونالثايخا

قد".الثالث..و..شيثصنقالثاني..تكلوتالفرعونيينبأنحسن.مصليمويعتقد

أعتقدلكنني،!الثافيأوسركونمقإرةداخلغرففييدفنابأنورضياقنعا

برالمقاوتج!صيزتاثمييد!إنماوالفراعنةالملوكعندالعادةلأنذلكغير

كافوقتوهوقرننصهفمناكزالثالثشيطصنقحكمولقدالضهخمة.

إلىأقربوفاتديها.دريوتون01إليهذهبماأنوأعتقديمبدي،بيتهلتجهيز

للسرقةتعرضتالفرعونينمقابرهذينبأنالقولإلىذهباحينما،الصواب

.2الثانيأوسركونمقبرةفكانتتمصع!كما،كبيرةمقبرةإلىتحويلهاتمولذلك

أخرى،مقابرخمسةعرأيضاامونتيه.ا0عزالثافي،أوصركوقمقبرةجمجوار

الثالثةالمقبرةصهاحبأما،الثانيةالمقبرةصاحبمعرفةاءديتوصللملكنه

أمنمنوبت،الفرعونوخليفته21()الأممصرةيلأولبهموسنصللفرعونفكانت

أوسركونالفرعونبنفصياثمنقوا!ميرعنخ"."بطلآمونيولالطهنوإبن

مقبرةإلىتحولأنقبلأمنموبتللفرعونكانتفقدالرابعةالمقبرةأما.!ول

الثالث.شيثصتقالفرعونتخصكانتالخامممةوالمقبرةيلامولا،بسوسنس

271.ص.وب.مصرالقديمةحصن.-صلهما

2-!ن!ل!7.،!.ص!ح!"!هه.(أ!.!ةكل!كر4-.236
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فيتمثلت،أخرىمنمضآتالثانيأوسركونأقامفقد،المقبرةإلىوبالإضافة

آمونمعبدإلىالفرعونهذاأضافهما،ضخمةوبوابة!حتفالاتفناء

منحنياالثانيأوسركونيمثلالطبيس+بالحجمتمثالعلىعثركمابتانيس.

وقد،رأسبدونالتمثالوكانهالخلفإلىاليسرىوساقه،!مامإلىبصدره

حاملا،التمثالقاعدةع!كاملةوألقابهالأيممر،الكتفعلىإسمه!تب

التيمناصبهمفيذريتهإبقاءطالبالآمونيرفع!صاصثلاةنصعليهدونلوحأ

.أمستخدمةبحجارةيعمدةهيكلأقامفقدالمعبدشرقفيأمافيا.عي!ص!ا

متفرقةأثار4-

شاهقة،احتفالاتوغرفوهياكلبواباتمنالضخمةلاغمالإلىبالاضامة

الفراعنة.منلغيرهمآثارمتفرقةهناكالكلبار،الفراعنةأقامها،راسخة

التيالبلادلظروفنتيجةبناء،غيرملكبأنهولعرف"الفانيتكلوت"كانإذا-

الليبية6الدولةش!كد!كاالتيالممياسيةيلأرمةعاصهرإذبذلكلهتسمحل!ا

ولمالبلاد.كاملإلىطيبةمنلهيبهاامتدشعبيةلثورةح!مهوتعرض

لالواحمثلالمتفرقةالصغيرةلاثاربعضإلاالفرعونهذالنايخلف

إسمه.تحملالتيوالتماثيلوالجعارين

بوابةوأقامتانيصمدينةفيبصماتهتركفقد"الثالث"شيشنقخليفتهأما

جمعولقدالغرلية.بالبوابةتعرف،أمونالكلبيرللألها!لعبدفيضخمة

مابينم!كاقطعةكلتزنقطعةمائةع!عبارةوكانتأنقاضها"مونتيه.ا

أنهالهتبينالم!صدمةالبوابةتصميمامونتيها.0أعادولما.أطنانوثلاثةطنين

ويرتكزعلماأمتار،خممصةعرضهممر،يفصل!صمابرجينعلىتحتويكانت

معظمهافيمأخوذةالعظيمةالبوابةهذهومواد،البوابةوواجهةالجدمران

)آثارمهدمة(.الموقعنفسمن

ا-.ءول+-5"ط!ع!ول3!"حوله-3س!+3،)بر-3+!ه3!ول-ع!اه3!!

سأ"ولحح!5مام!،+حماةلم!07!لكل!1:3كا69كل.334
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للثالوثمعبدا(تانيسمدينة)قأقامفقدأالرابعشياثشقالفرعونأما-

المعبدهذامنيبقلملكنخونس!ا،وابنهماموتوزوجته"مونالمقدص

بوابةتخصبأ!صا"مونتيه"تبينهالمقدسةالبحيرةبجوارقطعة002سوى

.الغرفمنوكثيرالافاصاوالفناءالمعبد

بعيد!حتفالبمناصبةأقامههيكللاتخصحجرةا7علىامونتيها.0عزكما

2.الممد

التماثيلوصناعةالنحتفنب-

فنمعالنحتفنتداخلهوهالقديمةمصرفيالنحتفنعنيلاحظماإن

كلوجدرانواجهاتنحتأي،لاثنينبينتامتكاملإلىاال!مرليصلالعمارة

معابد.أومقابركانتسواء،المبافي

أوسركوقمنكلأعمالفيالمنحوتةالجدرانالمتخصصهونوصفولقد

لإنممانيمحولا!نتباهتجلب3صابأءالثالثوشيشنقالثانىوأوسركوني!ول

النماذجيضارعالذيصنع!كالجمال،وهلةيأوليشاهدهاعندمايؤخذأنإلا

.3أواخرأيامهفيالثافارمسيسلناتركهاالتيمناكزإتقاناوا!كاالحممنة،

6الليبيونالفراعنةلناخلفهاالتيالعمرانيةالمنشآتأنإلىتجدرلإشارةكما

المنقبينأنإلا.الواج!كاتتزلنالحجارةصضخمةتماهليلوجودتتطلبكانت

تحطم.قدأغلبي!صاأنويفترضمنها،القليلالتررع!إلايعزوالم

بالحج!االثافيأوسركونالفرعونتمثالا!لتبقية،القليلةالتماثيلومن

رياضية،هيأةفياللييالفرعونويمثل4الجرانيتمنمصنو3وهوالطبيس،

التمثالهذاويوجد6أمون*لهإلىلوحايقدمراكعاه!مامإلىمنحنيا

.-رأسبدون-القاهرةبمتحف

صنة-37حوالىحكمالن!322صرةملوكآخر.الخامسثميشتقالمختصينمنأخرفرلقعندوهو-ا

2-"+!+لأه!.!."ح."ه:!.!ه!035

-ا84صالصابق.المرجع.حصنممليم-3
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الفرعونتمثالأيضاوهناك)و،م،أ(.فيلادلفيابمتحففيوجدالرأسأما

الحجرمنمصنوعصهغيرءحج!اذكطمقدسقاربوبيدهالثالثأوسركون

توجدكماورائعينالصنعمتقنابأ!سماالمتخصصهونيصفهما؟الجيري

(،)طيبةالكلرنكمعبدفيالليبيإنالفراعنةوبناتلأبناءالتماثيلمنتشكيلة

عشر."الثامنةلأسرةعهدمنذصهنعماأجملمنتعد

القائمةالفنونبأنا!لصرلاتعلماءيجمع6الحجرلةالمنخوتاتا،لىوبالاضافة

لألفمنابتداءملحوظاوتطوراازدهاراعرفتقد،المعدنيةيلأفمغالعلى

مصر.فيوبخاصةاالمادنىا!قكلفيلاول

علىتماثيل!صمنحتقاعتمدواقد،الكرنكفيأمونكهنةكباركان!اذا

وبالعكس،الليبيةيمسرف!نءالفنيةالرعامممةنماذجمناقتبسوهأسلوب

عاثصر.2التاسعة*سرةسادالذيالنموذجالدلتا،فاهجرتقد

الحديتة-الدولةمرحلة(ثناءالفرعونيةمصرفيالتماثيلص!ناعةكانتلقد

ف!كا،ليونةلاجامدةبوقفةيتميز6واحدنمطذات-أوحديديةكانتحجربة

والكلفانبالجس!املتصقانالذراعانا!مام،إلىمحدقةالنظرةحاد،الوجه

*فام.إلىاليهمرىوالقدممقبوضتان

حدثلمصر،الليبيينحىوأثناءق.م،لأولى!لفمنوابتداءءولكن

الملوككانف!نءالنحتفنالخصوصوعلىالفنونمجالفيتجديد

تعتبرتحفةآثاراأنتجواأ!سمإلا،أسلافهمأعمالبعضاغتصبواقدالليبيون

العال!ا.متاحفالكثيرمنتزلن

نهفهةعهدوالعاثصرين،والثالثةوالعشرلنالثانيةا!سرتينعهدويعتبر

كبيرةتماثيلانتثمرتفقد،المعدنيةالتماثيلووضعالنحتلفنوازدهار

هذهأناقةهوفهاوالجديد،والهيئاتلاشكالومتعددة6الصنعمتقنة

كما.الليبيينع!صدقبلمعروفايكنلموهذاقوام!صا،ورشاقةالتماثيل

ا-حيال!3ط!!!اهءلالم!،ثه.ههأس!4.!28.1

2-*."طمح!ئ!-55ثح.!..993
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القفصب!ظهارالحقيقيةأبعادهالجذعإعطاءوهوجداءمهماشينانلاحظ

الممابقفيالجذعكانوقد،متباينوبتقسيم.واضحتينوالبطنالصدري

.أواحدةكتلةيمثل

صثاتعواستخدمفقد،الصنعتقنياتحيثمنالتجديدإلىوبالإضافة

علىاعتمدواكماأعمال!بم.لإنجازالبرونزمعدنواسعةوبطرلقة،التماثيل

الثمينةالمعادنعليهوأدخلواو*حمر،البرونز!سودواستخداممزجتقنية

والفضة.الذهبمثل

والتطورالرقيدوجةنفسعلىحافظقدالنحتفنا.بأنيويوتويعتقد.ج

أ!لإلهمتعبدةتمثالفمنهالليبيةالدولة!كامرتالتيالاثصدةأوقاتفيحتى

الممصماةالكوشيةالمميدةتمثالوالىالثافط،تكلوتالفرعونزوجةكاروماما"

ق.مه073حوالطالليبيةالدولةأواخرإلىصنمهتار-يرجعالذي..تاكوشيت"

أنهماإلا8ولاضطرابالفوضىمنسنةوعفمرلنمائةبينهماويفصل

.2رائعتانفنيتانتحفتان

"سريليذكرالليي،الع!كدفيالتماثيلنحتفنروائععن*مثلةومن

بروكلين،فاا!ولأوسكرونالفرعونتمثال-الفنونفيمختص!هوألفرلد"ا

ذهبمنثمينةمعادنإدخالذلكفيلاحظوقد.فنيةتحفةيعتبرهالذي

الثصأنوكذلكالبرونز.وهوللتمثال!ساسيةالمادةجانبإلى6وفضة

والعشرلن،الثالثةلاشرةمومسى.اباست"بادكطالفرعونتمثالاعلىبالنمصبة

منف،قصنعالذيالكوشيةالسيدةوتمثالموسكو،بمتحفحالياالموجود

مص!لمجنوب)الصعيدفيأتباع!صاأحدصنعهوقداكاروماما"االملكةوتمثال

12(.رقماللوحة)أنظرق.م085حوالي

ا-طا!3*ط!حم!!*ولك!اه.ك!ه!..+اح!3-ة52123-1.

2-،-3535-،لاه!ه!اأ!3لاقأكم!لمكلثثع!لأل!3!اسأ3+ع3!!م!5ه!3.ثمك!،ل!.!.74
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!!
.نمط--

زوجةكاروماماالملكلةوتمثال(نيويوركبمتحف)موجودأمونالألهلتمثالومط2،:رقماللوحة

اللوفربمتحف)موجودالثائتلكلوتالفرعون

حالياموجودوهو4الذهبمنبأوراقامزشاكارومامافستانكانولقد

رعايامن"لاشاسو"اللييالنبيلتمثالبجواربفرنسا،"اللوفر.ابمتحف

ويبدوالمصرلة.الدلتافيق.م073حواليصنعوقدوالعشرلنالفالفةيلأسرة

فيالخثمبمنالمصنوعةللتماثيلتقليدكأنه،الأولىللوهلةالتمثالهذا

إلىاليسرىالرجلوكذلك،لافامإلىمحدقتانالعينان:القديمةالدولةع!د

التقسيمشأنهووكذلك.واضحوالصاقينالنمراعينطولأنإلايلاممام،

الليبية.الدولةإنتاجمنأنهبجلاءيبسالذي،الجذعثجزاءالمتباين

الروعةغايةفيأثرهوا3لفرلد"،+سرللحسبنموذجأحمصنأنغير

لإلهويمثلالثافي""أوسركونالفرعونعهدإلىصنعهيرجعتار!،ولإتقان

نأنتبين،التمثالهذاوبفحص.نيويوركبمتحفحالياموجودوهو،آمون
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التيالمادةتاثمكيلفيايتحكمأصهبح،الليبيةالدولةعهدفيالتماثيلصانع

تماتيله.أمهاتصنح

عادوتقهقرانكلممةالليبيإنحىبعدالتماثيلوصهنعالنحتفنوعرف

الليبية-التماثيلوأناقةرونقعنبعيدا،البدائيةمننعإلىبالفن

تأثيرحصلقدبأنهيصأ"،+لال!صأظو*لو!نايويوتا.0منكلاويفزض

جفوبعلىقرننصفمدةلمميطرتهمنتيجة،الصناعةهذهع!سودافا

مصر.

إل!كاوصهلتالتيوالدرجةالتماثيلوصنعنحتتطورسرأنأعتقدأننيإلا

المادةطبيعةإلىيرجعأساسامصر،فيالليبيينعهدفاالصماعمهارة

الليبيينءحىأثناءواصمعاانتفصاراعرفالذيالبروفز،وهطالممشخدمةه

لإخيرالمعدنومذاوالقصدير.النحاسهمامعدنإنمنمزبمهووالبرونز

تشكيلإم!نيةالصانعالليونةهذهأعطتوبالتالط،الليونةبخاصيةيمتاز

المطلوبة.الهيأة!اعطائهاالتماثيل

تفاصهيلأدقإظهارفاالمهارةالزمنيةالفترةهذهفيالصانعاكت!مبوقد

علىكاروماماالملكةوفصتانأمونلإلهلباسفاالكسراتمثلاللباس

الحصر.لاالمثالسبيل

منتماثيله!أيصنعون،الثانية!لفأثناءالمصرفيقدماءكانولقد

!ولى،*لفغايةإلىالبرونزتركيبةويجهلونفقط،والحديدالحجارة

3أنذاك.الممشخدمالبرونزمصدريجهلونكانواالمصرلاتعلماءف!نولذلك

ةاصهناعية.مدينةكانت..منف..مدينةأنإلى،لإشارةتجدرالمقامهذاوفي

لإله،المدينةإلهبينبعد،فيمالإغرلقجمعوقدالمعادق،بصههراشهرت

ا-طل!سحم!ط!.130ءلالم!.!ه+اح.!.26.1

2-ر"!-3535.!.ع!.73.0

!!30&3"هوله!!س!ساسكماه"ص!!ئ!-ط3-!ملال!!3ماكح!ك!ك!ه)+ولساى!!كلمك!هسأءطما3

!.ه3عل!!!!شأحا-ولول!ع!ص"لطلاأعم!ساععل!.!.712.
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وهيفاستوسمموكال!لص3كه!عمث!همثلوآلههموله!"بتاح"

.المعادنفيتخصصهمنتيجة!ع!+ثفم!!ع!)

فيإسبانيا،جنوبفي*ثرلونبهاقامالتيالحديثةالحفرلاتضوءفع!

نأمفادهافرضيةبرزتلل!،كل!شاس!لأولبغرناطةالمونيكارموقع

الممولإنوكانوا،قادشمنوالنحاسالقصديرمعدنجلبواقدالفينيقيين

الفينيقيةالجاليةبأنأعتقدهذاضوءوعلىالمعادتأبهذهلمصرلاشاسيين

تعليمبغرضموجودةكانتربما2منفمدينةفي"هيروثوت"هإلهاأفمارالتي

البرونز.لاستخراجالمعادنص!صرالمصريين

المبكلر،!رتيادومرحلةيتماشىمصر،فاالبرونزلةالتماثيلصنعفزةأنكما

عثصرالحاديالقرنحوالطإيبيرلاجزلرةشبهإلىالفينيقيةالممفنووصهول

أخرىبمعادنالقصديرومزجهمعدنعلىالتعرفعمليةأخذتوربما،ق.م

المحطاتمنوغيرهاقادشإنشاءبينالوقتفارقالبرونزع!للحصول

مصر.الإرونزفامنالمصنوعةالفنيةالتحفوظهورالتجارية

أثناءومصرفينيقيادويلاتبينالعلاقاتموضو3إلىمضىفيماأشرناولقد

أثناءعرفتهالذيالفتوربعدتحسنتالتيالعلاقاتهذه.الليبيينحى

الدويلاتهذهحكامطلبذلكأثفاءوفيوالعثمرلن،الحادية!سرةحكلم

ومناسبة،مرةاكثرمنفي!شوريينخطرلردعالليبيينالفراعنةممماعدة

الذكر..المصابقةالفرضيةتذعممؤشراتوكلها

للمجتمع!قتصاديوالبتاء!جتمايالتركيبج-

قادةولاءع!لاؤل""شياثمنقالفرعونالليبيةالدولةمؤسساعتمدلقد

تعضيدفيالمثمواش،العسكرلينمنمعظمهافيالمتكونةالليبيةالحاميات

مصرمنمتفرقةجهاتفيالحامياتهذهأبفولقد.الناشئةدولته

النيل(ع!لاؤل)الشلال!الفنينالوس!لىومصرالدلتافيوخصوصها

ا-رس!*ولعططحول،3عط+--35!"!ح+سا!يل!علاول5!ول+م!!1305"3!+أ!+

+!-3-!ط-!82-!-!س!50)5"ح!!،055حجع:!.ه2)812-3

231ص.ا.12-فقرة.الثافىالجزءميرودوتكل-2
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وأفتنةقامتماإذا6لأمورزمامع!والقابضينالنفوذأصهحابليكونوا

الليبيين-الحكامضد!هالطبينثورةنثمبت

إلىسياستهتنفيذوأسند،مصهرموحدةا!ولشيشنقالفرعونحك!اولقد

ع!كدمنذ3سامعمولاكان،حكوميةومؤسساتإداريةوأجهزةموظفين

منوغيرهايلأرضينومديرمخازنالأرضإنملكمديرخزائنمثلالرعامهصة،

ملكالفرعونشخصأيديبينالمصلطةبمركزلةيوحيمما6المؤسممات

(01العلياومصرالممفلى)مصر*رضين

يلقبونأتباعالليبيينللفراعنةكانولافيرات،!مراءنفوذإلىوبالإضافة

البيتصهاهروا،قدامىمصرفيوأمراءالليبيينمنوكانوا،الملكبعيون

مثلذلكفيمثل!ك!ا،الفراعنةإنعاماتفشمل!ثمبنا!كم،وتزوجواالحاك!ا

العمصكلردة.الحامياترؤساء

مرورمعوثروا!كاأعدادهاتزايدتوغنيةكبيرةإقطاعيةطيقةظهرتوبذلك

بمركزمرتبطةبقيتلك!كالاماليم+حك!افيكبيرنفوذوتوفرلها.الزمن

الضرلبةلهوتدفعوالطاعةبالولاءلهفتدين،الفرعونفيالممثلالسلطة

الممنوية.

قد،الليبيةالدولةلادارةولإقتصاديو!جتماممطالسياسيالمفهومأنإلا

فيالدولةشهدتهاالتىالفوض!مرحلةفيالليييين،الفراعنةلدىتغير

وقائماالمركزلةع!البعدكلبعيداوأصبحع!صدها،منالثافيالنصف

المجتمعفيللطبقيةترسيخمنيحملهبمالإقطاس،النظامع!أساسا

يلأحيان...معظ!افيوالوظائفا!ل!كنوتوارث

الك!صانفئةوتحقويالنبلاءطبقةمنمكوناآنذاكالمصريالمجتمعكانلقد

المرتبطينالفلاحينعلىأساساالقائمةالعامةالطبقةومن6والعسكرلين

مصرفيالصهغيرةالملكياتأصهحابقاومحينفيمم!س!شاا"أقنان".3باثرض

ا-ته!!شولء+ثملا!كاد!!فعنههمحلا4!7لاعلاء،ا،!ل!ءأا!!عآقل!،أ5!8!!ء!ه!-ع-!:631-ام!.
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فقدالعبيدأما*قنان.فئةفيأصهحا!كاويدمجتنقرضأنقبلالسف!

جدا.6نادراوجودهمأصبح

النبلاءنفوذازديادأمامالعامةالطبقةأوضاعترديبأنأرىالمقامهذاوفي

"تف!كاقامالتيلإصلاحاتظهوروراءكان،السلطةوهيبةمركزلةوضياع

رنف""بكلنابنهس!وقدبعدميماوالعاثمرلنالرابعةلاشرةمؤسستخت!"

النبلاء...طبقةنفوذمنتحدبإصدارتشرلعاتوتعزلزهامواصيلتهاعلى

قيامق.م،المصابعالقرنمنذمصرزارواالذينلإغرلقالكتابتناقللقد

مثلافذكرهيرودوتالم!صنية؟الطبقاتأساسعلىمصرفي!جتماعيةالحياة

وهط:تزاولهاكانتالتيوالمهنبالحرفارتبطتطبقاتسبعة،الثافيكتابهفي

.وملاحونمترجمونتجار-الخنازير-البقر-رعاة-رعاةالمحاربون-الكهنة

أسسعلىقائمةالفكلرةهذهبأنيعتقدمنالمختصينمنهناكأنإلا

.2خاطئة

قس!امنأولكانالثالثرمسيصالفرعونبأنتشيرالعصر،مصادرلكن

بينما،المقاطعاتوحكامالقصرموظفيلأولىتحتويطبقاتهإلىالمجتمع

الثالثةالطبقةوتتضهمن،الثانيةالطبقةوعرلات،مثصاةالجيشيكون

المؤارعين.3

فمناكثرتاكدبل6يتغيرل!االتقمصيمهذاأنهوهناملاحظتهيمكنوما

شيطمنقالفرعون)ع!كدوالعاثصرلنالثانيةالأسرةإلىتاريخ!كافيترجعوثيقة

منطائفةبالبلاديوجدكانبأنهنفهم"4الضرائب"لوحةباسمتعرف*ول(

،المدنيسكنونالفلاحإنمنطانفةثم6يسرأصحابكانواءالدينرجال

وثروةعظيمسلطانل!كمكانالذينالجيشرجالطبقةوجودعنفضلا

.4ضخمة

ا-،.!ءممأ!لهح.+أ!!كلأهء144ش7ةاآ!صه!4ء4511!ءءمهأ!!هع.!-95

285.الصابق.صالمرجعالعرلزصهالح،عبد2-

151.-ص.ص؟9015.جالقديمةمصرحصن.سليم4-
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بأصهدهم،مقيدينكانواوالعبيدولأقنانوالرعاةالفلاحينأننفزضوبالتالط

م!صنةعلىيحافظلابنتجعلحرف!كم،مني!رقىالحرفكانتذلكوع!

قاعدةتكنل!اوان،المجتمعفىوراثيةوظائففتناثصأ،محلهفيحلوالده

...المجتمعأفرادبهاتقيدعامة

كانتفقدالك!كنوتيةهالوظائفمثلذلكفيمثلهاالعممكرلة،الوظائفأما

يلأخىالحرفأصحابعلىمحرماكانإذخاصهة،طبقةفيأصهلاوراثية

سلكها.أفيلانخراط

!عكللمصهر،!جتماعيةالتركيبةفيالداخلةالفئاتأوضاععرضويمكننا

علىوانعكلاساتهاالفئاتلهذه!قتصاديالوضعأهميةمدىلنتبينحده،

التالط:النحوع!كانتوقدو!قتصادية..مصر!جتماعيةأوضاع

العسكريةالطبقةا(-

هذهإلىينتسبلمنيسمحولا،وراثيةالعممكرمةالوظائفكانتلقد

وبالتالطفقط،الجنديةباحترافيقومإذهحرفةأيةبممارسةالشرلحة

.2أبيهعنالولديتوار!صا

بعدالثالثرمصصيسعهدفيالحربأسرىمنالطبقةهذهنشأتولقد

منأيضهانشأ!صاوكانتصصتوطنات.فيوضعهمحيثالليبيإن.ع!انتصاره

والعثصرين،الحادية!سرةعهدفىليبيامنذلكبعدأتىممنأيهغيرهم

قامت!ولشيشنقعهدوفيالدلتا.فيأيد!كمبينفعلاالمملطةكانتوقد

العسكرلة.المؤسممةكاهلعلىدولته

لناقدم!ساالتي6مصرفيالحربيةالحالةعنالممتازةالمعلوماتأنوالواقع

ل!احيثوالعاثمرلن،الممادسة!سرةعهدمناستقاهاأنهلابد،هيرودوت

صغرمنذ!بنفطن+وراثيةم!كنةالجنديةكانتوقدكثيرا.لإوضاعتتغير

ص-948.الصابق.المرجع-ا

992.صا.66فقرةالثانرلاالجزء)مصرعنيتحدثميروثوت-2
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مثلمثلهيمنحمهم،الفردكانذلكوعلى.الحربفنونع!يتدربسنه

حامياتفييعيشونوكانواهالضرائبمنمعفاةالأرضمنقطعة،الكهنة

هؤلاءكانوقدالمشواشءطائفةمنرثيسرأسهاع!ءثابتةعمصكرلة

والماثماةالكلاسيردس)الخيالةوفئةهرموتوبيسفئةإلىأسلفناكمايقسمون

التوالط(.على

ذكرهاالتيالمقاطعاتأسماءأهميةإلىلإشارةيجبالمقامهذاوفي

ومط،طيبةباستثناءالدلتافيتقعكلهاالمقاطعاتهذهأنحيتاهيرودوت."0

المصياسي.التفتتمرحلةأثناءالمشواشزعماءحكمهاالتيالمقاطعاتنفسها

سايس6بوزريس،فييعسكرون01الهرموتوبيس01بأن"هيرودوت.اذكرفقد

.(الجزيرةمقاطعة)وبوتوالدلتا()ممصتنقعاتناتو6بروزينوس

تانيس،بوباسطة،مص!ا،)صهعيدبطيبةيمصتقرونف!نواالكلاسيردسأما

وأنوسيصأثربيس()شمالأنوفيص،فاربيتوس،أثربيص،سبنيتوص،منداس

(06الدلتامستنقعاتفيأيضهـا)وها

النبلاء،هرمفيدرجةأقلوه!االعناصر،ل!صذهلاقتصاديالوصععنأما

منمعفاة،ونصفهكتاراتثلاثةحوالطيملكم!ك!اواحدكلكانفقد

بحوالطالكللاسيرلصتعدادقدرهيرودوتبأننذكرأنبأسولا.الضرائب

نأإلىنخلصوبالتالطجنديا،ألف025فيوال!صرموتوبيسجندياألف016

كانتوقد،الزراعيةلاؤاضيمنكبيرنصيبعلىيشحوذوقكانواهؤلاء

متفرغة6التروبلوقتاحتياطيةع!مكرلةقوةكونه!افيتنحصروظيف!ك!ا

المملم.أوقاتفيالأراضيهذهزراعةلمباشرة

الخصهوصوع!العناصهرهذهثراءوازدياد6الملكيةال!صلطةانهيارومع

مد!كمفحكمواهللجيوشكقادة!ستقلاليةطموحاتهمظ!صرت،قادتهم

الزعيملقبوحملوافقط،للفرعونكانتالتيالملكية!متيازاتواغتصبوا

فإن،المثالسبيلوعلى-الدينيةالمهاميتولونكانواكماللمشواشالعظي!ا

892..ص.661-651الفقرتين!الهصابقنفط.ميروثوت-ا
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فيالعليامصروحاك!االجيشقاندنفصمهالوقتفيكانيلامولأمونكاهن

الكاهنلقبحملالذيللمفمواشالعظيمالزعيمكانوكذلك8طيبة

هيراقليوس-تانيس-منداسأمراءمثلإقليمهفيالمحلىللأله*عظم

وغيرها.أ

بمكانالصعوبةمنتجعلالليبيةالدولةأواخرفيالنماذجهذهف!نوبالتالط

...؟الحكامهؤلاءنممبيمكنناالدينيةأمالعسكرلةالطبقتإنأيإلىتحديد:

دواسمنكانالعممكري،التنظيمهذامثلبأنالقوليمكنناوالخلاصة

لما،الليبيةالدولةأواخرع!كدفيمتبعايكنلمأنهواعتقدالمركزلة،الحكومة

الممياسية،الأصعدةكلع!سلباوانعكلمتأوج!ساهالفوضىمرحلةعرفت

محلية.جيوشظ!سوراعلىأدىمماوالعممكرلةهالدينية

نظا!ط.جيشإقامةليشجعيكلنل!الافراء،بينالزعامةعلىالصراعوأن

عرفتقدمصربأن"هوتسونو""فالبال"الباحثتانترىالصددهذاوفي

الكوشيالملكيدع!نكراءهزبمةتلقىتحالفهاوأنالمليشياتنظاموقتئذ

1..2عنخابي1

المصابقالعيهمكريبالتنظيمالعملرجعقدأنهأعتقدذلك،علىوبناء

والعشرلن(.السادسةشرة)سايسحكامع!كدالذكرفي

الك!شة:2(-طبقة

فيالم!نةتلكوتاكدت؟الحديثةالدولةفيعاليةمكانةطيبةاكتسبتلقد

-باستثناءوراثيةبهاالكهانوظائفوكانتوالعشرلن.التاديةلاشرةعهد

ثلاثةطيلةالدينيالمنصبالكهنةيعضتوارثوقد!ولا-آمونكاهن

..قرون

ا--ربرول!.هه-اش-!.52

2-،.للأ-+33*ه!!طهـلأ.طط!!ط،!055آ،ع.7510-
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التافي،تكلوتاللييالفرعونع!صدفيطيبةثور!أثناءأنهالمصادروتاثيم

إعادةهوالنفوسلهدئة"أوسكرون"الكاهنعليهأقدمشيءأولكان

لاباء.أم!صامفيالأيناءتنصيب

تمتعواعموما،الليبيةالدولةع!سدفيالكلهنةبأنالمصادرهنفسوتاثمير

هيراقليوبوليص-منف--طيبةفيخاصهةوبصفةمرموقةبمراكز

هذهفاالمحلىلالهلاؤلال!هنلقبكانحيثوتانيس،-هيليوبوليس

إلهها.عبادةيباشرطقوسالتيللمدينةحاكمايكلونلأنحاملهيؤهل6المدن

باقيإلىالتقليدهذاانتقلءالدولةنهايةفيو!ضطراباتالفوضىظهورومع

لحك!اكوسيلةمدنه!افيكاهنلقبالماثمواشزعماءحملحيث6مصرمدن

.المدنهذه

الكهنةطرلقعنتحىكانتآنذاكمصربأنالقوليمكنوعليه

المركز،هذايكتسهاالتيللأهميةنظراتزاعاتحدثتماوكثيراالعسكلرلين.

لتثبيتالكهنةهؤلاءصماهرقدالثافي،تكلوتمثلالفراعنةبعضإنبل

.2عرشهدعائ!ا

لامداسوقدسالمعبدتط!كيرطقوسم!صمفئةتباشر،طوائفوالك!كان

واقامةوضياعهلإلهخرائنع!تاثمرفأخىوفئة(،لإلهتمثال)حجرة

ألواحمنذلكيتبإنكما،لإلهوراقصيمغنياتكانتجان!ك!اوالىلاغياد.

الكل!سان-هؤلاءلمثلالمشواشزعماءقدمهاالتيالهبات

ومتبعامألوفانطامالأبيهال!هنابنوراثةكانتالعصرهذاوفي

وقربانه.المعبددخلمناستمرارنصيبهعلىللمحافظة

ا--)3ول*ع.م!055"أ،.-ه44-

2-*.ل!أ"ولول"ط."هأ!-،.493.0
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والتجارالفلاحون،الحوفيون-د

الطبقةقواموالتجارالفلاحون،الحرفيون:الثلاثةالعناصهرشكلتلقد

نأيمكنمباشرةإشاراتأومصادرنملكولا.المصريالمجتمعفطالعامة

8الحرفلأصهحابو!قتصادي!جتماممطالوضععنانطباعاالباحثتع!لى

الذيالعصرروحدراسةخلالمنهؤلاءوضعاستنتاجالممكنمنولكنه

البسيطة.الحرفوبالتالط،والممتلكاتالمناصبوراثةع!التركيزساده

الحرفةأهلتضه!اجماعاتإلىانضهمواقدالحرفيونيكونأنويفترض

الحالط.أوقتنافيالنقابةيشبهأوماالواحدة

الحرفيينعاصهمةو!منف-بمدينةكانأنهإلىالمقامهذافيلاشارةوتجدر

يحملكانالمدينةحاكموأنهالحرفيإبئيعتبرحاصط"بتاح"6يدعىإله-والصناع

".2بتاحلإلهوحرفيللماثمواشالعظي!االزعيم!القب:

فيالأرضملكليةانإلىأولالإشارةتجدرفإنه،الفلاحينلوضعبالدسبةأما

،والقادةالنبلاءلبعضعبهاولإلههللفرعوندوماكانتالفرعونيةمصر

والكهانالعسكلريينأوضاعتطورلكن،وخدمهكهانهإلىلالهيه!سامثلما

إدارةإلىاتجاه!ك!افيأس!صمقدالمرعون،عناستقلالااكثرأضحواالذين

وامارا!ك!أ.مقاطعاتهم

الفلاحين،تسخيرفيالع!مكرلينالكهانهؤلاءتمادىبلوحهبهذاليس

انتقلتم!سماالتيللا-رض،تابعينحتىأوأومشأجرلنمأجورينبوصهف!صمإما

هؤلاءجانبوالى.المتاعمنكجزء3صامرتبطينكانوالابنهأبمنملكيها

كانهؤلاءمنوكللإقطاممطهللمصيدملكابصف!س!االعبيدبعضيعملكان

يدفعهمعإنأجرنظيرأوقوتهنظيرإماهبالأرضا!لتعلقةالخدماتيؤدي

!رض.المستأجرلصاحب

ا-،.!كلأحء!.!.ح،ا.93.0

2-.،3هلأه،ء48!ا،لاحمشمةاهخكهلهاء4حأ4ول3!ءهء4س!3!!"طءاط.ح!ا)حلا؟نا!.241
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بينالصراعكثرةنتيجةالمشأجرلنالفلاحينهؤلاءوضعيةتدهورتلقد

فيويقعونأقنانإلىيتحولونجعلهممماالضهرائبوارتفعتيلا3مراء،

التبعية.

أصعبمنكانتمصرةفيالليبيةالدولةأواخرفزةبأننفزضولذلك

الثورةمشاعرفجرقدالوضعهذاوأنالوسملىالطبقةأفرادع!الفترات

فيمارف""يكنالفرعونإصهلاحاتإصهداروراءالممببوكانالتقاليدع!

بعد.

موانئبأنالتذكير،بمكانلاهميةفمنالتجار،ووضعللتجارةبالنمصبةأما

!ولالنصففاوخاصةالليبيةالدولةبدايةفانشاطهااستعادتالدلتا

والعاثمرلنالحاديةيلأسرةحكمأثناءعرفتهالذيالخمولبعدعهدهامن

موانئه.إلىالتجارة"سليمان"الملكحوللماالمصرلة،

ي!جنبيةالسفنعادتالكلد،مملكتي"المظفرة.ع!شياثمنقحملةفبعد

دولةعرفتهالذيالرخاءبأنوأعتقدجديد،منالدلتاموافأتؤموالفينيقية

أساسايرجعفإنما6عمرهامن*ولالنصففيوخاصهةمصر،فيالليبيين

الخارجيةالتجارةوعائداتوالمملعالسفنعلىتفرضكانتالتيالرسومإلى

عموما.أ

تتولىشخصياتوجودهوالفترةهذهفيالخارجيةالتجارةنشاطيؤكدومما

فيمقرهكانوقد"،الجنوبيةيلأجنبيةالبلدانبابا"مديرومهاالمهامهذه

مصربينالمتبادلةبالمصلع3صتمو،طيبةمنأوامرهيتلتيوكانإلفنتين"."ا

فيمقرهكانوقداالشماليةلأجنبيةالبلدانباب..مديروكذلك.والسودان

الداخلةوالبضهائعالتجاربشؤونويهتمطميلات""وادمقابلا"الحنا"سفت

علىالمطلةالأجنبيةالبلدانبابو"مديروسورياهفلسطينمنوالخارجة

بالمملعصهاحهاوبهتم(،المتوسطلإئيضالبحربها)هـلقصدالكبير."الأخضر

ا-.لح!لالأ!ط!ا!أس!.!هع:ه.ه36-34
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علىتفرضوكانت.اليونانوخاصهةالأوروبيةا"اوالبلدانمصيربينالمتبادلة

أ.السلعةثمنمنكا!ا5مقدارهاضريبةمصهر،إلىالداخلةالبضهائع

الليبيةلاشرحك!اطيلةبهمعمولاكانالجمركىالنظامهذاأنوأعتقد

والعاثصربن.السادسةلاشرةحك!اأثناءاكزالوضعيةوتاكدت

مرحلةأثناءقليلاتعثرتقدالخارجيةالتجارةتكونبأننممتبعدولا

الملكيالدخلمواردعلىالخطيرأثرهالتعثرلهذاوكانمصر،فياللامركزية

الجمركية.الرسوممنالمتحصلةالدخولكبيرعلىبش!يعتمدكانالذي

الرابعة!سرةأنشألمانخت".اتفالفرعونأنإلىالإشارةيمكنكما

"بيسل!صاالتيالتجاريةا"البرجوازيةطرفمنكبيرةمؤازرةلتى6والعثهصرين

قد6القصهيروالعشرلنالرابعةالأسرةحك!افترةأنكماممتل!!كا.01عنخ

تاكدتالذين،اليونانيينالتجارأمامالدلتاموافأوفتحانفراجاعرف

والعشرلن.2الممادسةلإشرةحكممصرأثناءفيمكان!ك!ا

)بوخوريس(رنف-يكنالفرعونتشرح!-

الداخلية-رنف"ا-ا!بكنجهودلناتصورومباشرةكافيةنصوصانملكلا

ا!ماسرة"مؤسسنخت"تفولأبيهلهاحتفظتقدالاثمعبيةالرواياتولكن

المؤرخونسجلهمماولفهم.طيبةبذكريات6الليبيةوالعشرينالرابعة

واكثرهماالملوكأعدلمناعتبرتهماأنهاالرواياتهذهعنالكلاسيكيون

.استنارة

لاس!ا)وهوتحويريونافىبوخوريسإصهلاحاتدراسةفيالمتخصصونويعتمد

عند!ردماعلىأسامصاوالعشرلن(الرابعةاال!سرةملوكوآخرثافيرنفبكن

ديودوربأن،!!غ!ولس!78ءولا،داهاريفيوه""أوجينويعتقدالصقلى"!."ديودور

3.بوخوريستشرعنصوصإلىالوصولمنتمكنمصرقدإلىرحلتهفي

ا-ر.وللا033لاص!!.7ط!!س!طط5"055احأ.!.861-

2-ل.!ممآح،!ااح،هه0س!"آ.ع.27-مم!-!ط!+ك!،لاءحاأح3!7لأ4!لاس!03م!ا!.ح.95.

3-ي!ء+غ!ول7ء"آااألاه،(!هح13،ه؟5!!3ولء!)،!ال!3ء3س!ل!ح07!3هطال!،!ء!2.115لث!!كه:

!!د!+3داه"!لا،ممم709.1.!03.1
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كانمصدحينءستةعرفتقدمصربأنالصقلى،ديودورأشارفلقد

وأجئصعبنيةالناسأضعفوكانالهيئةزريكانوأنهرابع!صم،بوخوريس

.أقاطبةالملوك

سبقهمنفاقبوخوريسأن!ولالكتابمن59الفقرةفييستدركلكنه

...امتازبدهائهعاقلاوكانحكمتهفيالملوكمن

ل!ابأنهالقانونفيوالمتخصصينالمصرلاتعلماءبينإجماعشبهوهناك

ماوكل.والعشرينالرابعةلاشرةمنصهر!،واحدقانوفىنصولاإلينايصل

الخاممصة)امسرةالكوشيةالوثائقطياتبينجاءماهوذلكمننملكه

مصرفيبهمعمولاكانالذيغيرجديدتشرءبآثارللت!حيتوالعثصرلن(6

والعشرين.الرابعة!سرةقبل

فيالمستجداتبعضاستخراجمنم!ك!أفرلقتمكنالمختصهين،وباجهاد

"بوخوريصا"اللييالفرعونبأنالمتخصصل!هؤلاءيتفقولكاد.2التشرع

كانتاثمرلعهوأنهحقوقهوحمايةالمردبحماية!ولى،بالدرجةاهت!اقد

يعملونالتيلاؤضملك!ك!ابل6بالأرضالمرتبطين!قنانحررتثورةبمثابة

علها.3

مرحلت!.علىالهدفهذاحققفقدوبذلك

المستدين.استرقاقوتحرلمالقرضفائدةتحديد-*ولى-المرحلة

ويقمصم!صا6والإلهالفرعونبينمقمصمةالقديمةمصهرفي!رضكانتلقد

ويدفعونيممتغلو!صا،جندهوقادةوزراءمنحافصيتهأفرادعلىالفرعون

التابعة!راضيشأنهووكذلك.للفرعونسنويةضرلبةذلكمقابل

خدمأفرادهاعلىيطدق،الكهنةمنمعنيةلعائلاتتعطىكانتحيثللمعبد،

تورثبلالعائلةمن)!رض(الهبةهذهتخوجألاعل!ص!ايشترطوكان،لإله

292-ص-.السابقالمرجع.العزلحزصمالععبد-63الفقرةا!ولالجزء،الصقلىديودحد-ا

2-5-+لا35!!!!.!7الأأحا،ح055ءاأ-ع.361.

3-ل!."حشااأوله،(،!هءحط+ه5اء3ولهءكهس!"-!.!:34كى6.-!-+ول5م!ول!ه!!7امح!ا،ءا055!011

.031-"،21!!45
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إدارةالبكرفى!بنيخلفهالوالديتوفىولمالاشرة.لأفرادعقد()بدونشفويا

المعبد.وهو!رضمالكيولصالحإخوتهلصالحي!رض

بالتبعيةمهدديندوماالصغيرةالقطعملاكالفلاحونكانفقدالدلتاهفيأما

صهغيرة،أرضلقطعةممشأجرلنكانواإن،الديونلأداء!سزقاقأووالولاء

الديوندفحأوالحاك!اأوللملكالممصتحقةالضرلبةدفععنعجزواأو

0120/0.1إلىلأحوالأحسنفيتصلكانتالتيهالسنويةوفوائدها

سبقوقدالرعامهصة.عهدمنذمصر،فيالفلاحينوضعيةهذهكانتولقد

منوهو18()!سرةا.حورمحب."المصلحالفرعون)بوخوريس(،بكن-رنف

وعمالالضرائبدافىلحمايةإصهلاحاتهفطس!الذي،الشعبخاصهة

التبعيةإلىالشعبوحولواقوانينهاءلايهصتندوالمالرعامممةلكلن.2المزارع

الكاملة.

حقالفلاح!(منونز3طبقاتإلىالمجتمعتقسيمأعادقدالثالثفرممميص

كلتنتقلقياسهابعد!رضكانتوقدطوللة.لمدةالحقلنفسفيالعمل

أومستأجرجديد.3مالكإلىسنة

خادماسمعليهيطدقالنبلاءطبقةإلىينتيملاالذي6المصريا!لواطنوكان

ولاؤهفينتقلوقت،أيفيتتغيروضعيتهأنالممكنمنوكان.لإلهخادمةأو

انتاثصرتوقتفيوخاصة6!رضملكيةمعهتنتقلكماآخر،إلىنبيلمن

الليبية.الفوضىمرحلةواللاإستقرارمنلالفوضىفيه

تمكنا!لتفرقة،الديموطيقيةوالوثائقالكلاسيكيةالمصادرخلالومن

يمكنناوعليهبوخوريس.قانوندراسةمنرفيوه"أء!اومنهمالمختصون

وضعيةتحمصيناءدالأصاسفيعدفكانبوخوريصالماثمحبأنالتاكيد

الباهطةالضرائباضطرتهمالذين،المصريالمجتمعفيالعامةالطبقةأفراد

اد5صالصابق-المرجح،صالحالعزمزعبد
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علىالم!مقخدمةالمرتفعةالشوبةللفوائدنتيجةوأيضا!ستدانة،إلى

لدائنه.ويصيرعبداحرشهيفقدالمستدينيجعلمما،الدين

اد!ة10مبدأإلىيقربمابوخوريس،قوانإنمنالصق!.".اديودورروىلقد

ا!!ورو!يةالوثائقأيدتهمبدأوهوأنكلرا.،منع!واليمينادسمنع!

بعد.فيما

وأنكر)عقد(صكد!نمالااقترضبأنهاتهممنبأنتمسير.اديودور"وكان

هـذاوفا.بطلانهع!"اليميناحلف0إذاالقرضأداءمنيعفى!ستدانة،

"!رابطا.تشر3من112بالمادةتأثرقد"بوخوريس"بأناعتقدالشأن

وأ!ةيعطيأنشخصرغبإذايلى:ماع!مادتهتنصوالذيالاثمهير،

!ولضيءأجماعلىيثمهدأنفعليهآخر،لشخصآخرشيءأيأوذمبا

عقدا."بذلكيحررأنوعليهشهود

لا!ت!ا!اغفللمابوخوريس،بأنذلك،علىصالحالعزلزعيدالمؤرخويعلق

قضىر!.غيرهممناكفرالمرابينعنىقدصك،بدونالمدسبالدائن

!!كوكأمو!الناسالمرايين()أيأقرضواإنحتىبأنهأيضها+بوخرس

مثله.اكثرمنإلىالدينأصليزلدواأنحقه!امنفليس

الدينأصلعنويزلدونالر-فرضقيهمرفوتكانواا!لرابينأنيعنيمما

وربئأقلكانتابيران"0لناأوردهاالتيالنسبةوربما،مضاعفةأضهعافا

بها..متعامل

منا!قرضاستيفاءيكونبأنقضىبوخوريسبأن"ديودور"سجلكما

منظرفأيفيالمدينجمونوألا،شخصهمنوليسوحدهاالمدينممتلطت

نأ!منيمماحموراي،تشرعفيالحالهوكما20للدائنرهينةالظروف

16+اهـير!لىالمحرد.جلةحم!اي-.قاتونفيوالفكرمةالقانونية*سىمن-جوانب3عطس.طهمحمد-ا

2)-ص8791.العامةالثقافيةالثموونبغداد:الثالثالعدد

،91-291العمابق.ص-ص:المرجعالعزلزص!الح.2-عبد
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إلىفطورهااجهددهانماالعراقيةالتثمردعاتعنبالنقليكتفلمبوخوريس

المهشدينين.استرقاق01".حرملأنهي!حسن

منتشريعاتهإصهدارفيتأثرقدبوخوريصبأنالمصرلات،علماءأجمعلقد

المادةتنصالذيالبابلى،حمورايتاثمرعهؤلاءورثوقد!شوريإن.جيرانه

أفرادأحدأوهوينرلالدينإرجاعمنالممصتدينعجز"إذامنه:117رقم

بعدمحددةحرل!ص!اواسترجاععتقهمإم!نيةوكانتا،العبوديةإدأسرته

الممشدينفكانال!صود،عندأما.دائهمبيتفييقضهو!مماسنواتثلاثعمل

أالممابع.العامفيويتحرر،السادسالعامغايةإلىحرلتهيفقد

إرجاععنعجزوالماأنفممه!ا،الفقراءالفلاحونرهنفقدأثينافيأما

عركوامنبتحربرق.م،495سنةأثيناحاكمسولونقاملذلك،الدين

ونزع(الدينعنكفائدةلإنتاجسدسيدفعون!نواالسدسبأصحاب

المرهونة.!راضسعنالحجزءعلامةيلأحجاروهط

ونقلمصر،فيالقانوندرسقدسولونيكونأنديودور،يستبعدول!ا

وأ!لتزاماتبتخفيفسماهفيماأثينا،إلىبوخوريسقانونمنالمادةهذه

إلغاءا!لىوذهببل،المديناسترقاقبمقتضاهوحرمءالحمولمنالتخلص

قيمها.منلإنقاصلاملعلىأوالمدينهشخصيضمهاكانالتيالديون

الملكية.لتاكيدالتعاقدمبدأإرساء-الثانية-المرحلة

التي!رضالفلاحينتمليكوهطبوخوريسءتفمر!فيالثانيةالحطوةأما

أتتماوبينبوخوريسقانونموادبينالباحثونربطفقدعلها،ياثصتغلون

قدللارضالمطلقالملكيةحقبأنبالقول،عهدهبعدالمصرلةالوثائقبه

بوخوريس.قوانينأرصته

عبرمرحلتين:تمبل،واحدةمرةيأتل!االعملهذالكن

-9ص.الممابق.المرجحا!اعط!.طهمجمد-ا
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صهاحبهوفبوخوريس،الملكيةلتاكيدالعقودإيجادوهويلأويا،المرحلة-

إلىخطأالبعضأسندهوالذيا.المتعاملينبينالقانونهوالتعاقد"امبدأ

.سولون

روماأولإغريقبلادأومصرتكنل!ا،الوقتذلكولغايةبأنه"رفيوه"ويعتقد

!راضس.أوليسباليدنقودهاأونلمسهاالتي!شياءع!إلاالتعاقدتعرف

عنبموجبهيتنازل6عقدكتابةفماالحقللفلاحأع!لىبوخوريسف!نولذلك

العقدويكونخارجها.أوالواحدة!سرةداخللأفرادمهاجزءأوا!أراضي

أشخاصهايكونواأنويمكنالش!صودوكذلكالعقد،أسفلفييوقعموثقأمام

عاديين.

أجيالعبرالأسرةتوارثهاالتي!رضملكيةلتاكيدضرورياالعقدهذاوكان

آخرعقدأييكون6*ولالعقدهذا.وبددنوثيقةبدينفقطوشفوياعرفيا

لد-رض.الشرعيةالملكيةمنمجردا

فيالتصرفبمثابةكان6التعاقدحقالفلاحإعطاءبأنأيضا"رفيوه"ويعتقد

.2عليهالمتعاقد!مرعلىالمصيادةصهفاتكلوإعطاءهيمتلكهشيء

الحقيقيين،الملاكعلىوثورةللعرفتحدبمثابةالخطوةهذهكانتولقد

فينش!كهأنويمكنلإجراء،هذايتقبلوالمالذينأوكهان،كانواعسكلرفي

العقودأنكماءسأ(.5ا-كهلماه5ح4)ولهولأصلامشأجرشيءبتأجيرالحالىوقتنا

استقلالبإتجاهخطوةأولوحققتتطوراتعرفتقد"بوخوريس"؟عهدفي

منرجلعليهياثمهديعدلمالعقدلأنوذلك)الديانة(،المعبدعنالقانون

ولذلك.3عليهالمتداولالعرفعلىالعقدشروطتبتعدألاليراقبالمعبدء

العقود.إبرامفيالمعبدعنممثلحضوراشترط25(لشباكو)الأسرةع!صدففي

يعرفماأوالتعاقد،منالنو3هذاعلىبرستدالمصرياتعالمعلقلقد

أهلمنالمزارعينبأنبالقولشرط،أوقيددونالمنفعةملكيةبانتقال

ا-.75ء"الاحالأهه.ه،اح..ع031

2-5."ح*11لاهأ!!.اءأ.!.35.

3-7.5ء"آ11هول،!هكا0ء.75.011.
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الدولةحيالشخصياته!اباستقلاليتمتعونأصبحوا،العامةالطبقة

بتوفيرالتزامهمعدافما*رضرثأه)ملاكلاقطاعيينوحيال)الفرعون(

في!،!سرةربولايةمنلأسرةأفرادتحرر،العامةيعمالوأداءالضهرائب

وبذلك.ذمتهعنم!مؤولشخصأم!هم.واعتبركلفىبالتصرفيختص

الأسرةميراثمنحصصهمعنوالتنازلللحصولالتحايلأبوابانفتحت

المشزك.أ

النومهذاعلىتثمهدهالديموطيقيةبالكتابةنسخةاللوفرمتحفويملك

بوخوريسعهدفيكانأنه01رفيون.ويعتقدطيبةمدينةفيحصللإجراءمن

أب!كامنلأخكلا"هعطأء3ستحور"المرأةتييشهر26،اليوم16ءالعامفي

بيتمنأروراورلعأروراإثنينأعطيكرنف"،بكنأرنو"المدعو)غيرشقيؤلأ

ولاأنالاملكلا()أيلكحقالتكلونأبط،منوصهلتنيوالتيحرشيفءلإله

.2مجددا!صاالمطالبةلنايحقأولادي

أرنوالمدعو!املكيةيويدعقدعلىوالشهودالموثقأمضىالتنازلهذاوبفضهل

حرشيف.الإلهلمعبدسنويةضرلبةدفعمقابللأرضهرنف"لهذهبكلن

رنف"..بكنالفرعونسمحأنبعدتمتفقدالثانيةالمرحلةأما-

بينالميراثحصهصتبادلأو،الواحدةا!سرةداخلا!رضبنقل)بوخوريس(

خارجآخرلشخصي!سرةمنفردنصيبعنالتنازلأو6لاشرةأفراد

المصىالمجتمعتار!فطالجرشةالحاسمةال!وةحققفقداالماسرةه

الفقد.مقابلالعقاريةولافلاكلأرضبيعو!ألا،القديم

مقابل!رضبيعمبدأفيبوخوريس،سبقتقدبأنها.أ.رفيوها"ويعتقد

حقولع!!لشخاصبعضلصالحتنازلتالتيشيفشقأسرةالنقود،

كانبوخوريسلكنذلكءتؤكدوألواحنصوصوجدتولقد.الذهبمقابل

3-الجميععلىالمبدأهذايعم!اأنأ!ادبحيثذلك،منألاثجح

ا-.ول!!،1701!!!كاكح!.!+!.298

2-!."لا!أاا،وله++هء21،".)011

3!عم؟أ".231.
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نأفردأيعلىذلكبعدحرمقد25(ءايلأسرةشباكوالكوشيالملكأنإلا

26،رجحلأسرةمسءمعلكنالنقد،مقابلا!رضتبادلصهفقةيعقد

الدلتا.منطقةفيوخاصةالمبدأ!ذاالتعامل

نالوقدنصيرالمستضعفينكانبوخوريسأنهوهنا،استخلاصههيمكنوما

التناقضتفميمنهصتطيعولا.مصلحكملك!ريافسكاننظرفيراقيةمكانة

وشايةذلكوراءبأنسوى،خاتمتهسوءوبينبوخوريسإصهلاحبينالصارخ

التاثمرعأنأيضاوالمفارقةللكوشيين.الموالونالك!كانوراءهكانحقد،أو

قانونيةثورةظهورفيتهصببقدبوخوريس،حىنهايةفيسبباكانالذي

وهذابعد،فيماوالرومانيةاليونانية،المجاورةالشعوبإلىصهداهاانتقل

كبيرااهتماماأولىقدق.م()052ء46"لأول"داراالفارسيملإمبراطور

حيثوالضهرائب،العقاراتبأمورتهتمالتيتلكوخاصهةالمصرلةبالقوان!

بأنونفترض!رامية،إلىالديموطيقيةمنوترجمهابجمعهاأعوالهأمر

آخرتشرعالىأساسااستندتاقد26و25المصرشينيسرتينقوانين

مصر.فيالليبيةالدولةفراعنة
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خاتمة

حولالبحثإلهاتوصهلالتيالنتائجأهملنبرزنعودءالمطاف!صايةوفي

الفرعونية.مصهرفي!مازغالمشواشدولة

علها،لإنسانوجودقدمقديمةوليبيامصربينوالصلاتالعلاقاتإن

طرفيبينلانممانتنقليمنع،غيرهأوالتضهاريصمنعائقهناكيكنفلم

إفرلقيا.شمال

بينتأثيراتحدثت،الطبيعةتطوحأجلمنالطويلةممميرتهوأثناء

غربمم!نف!ن6المجالهذافيالمختصينأبحاثإدواستنادالإقليمين

مبكرزمنمنذالزراعةعرفواقدالعلياهالمرتفعاتجنوبإفريقياشمال

دائماستقرارإلىيؤدل!الكنهالقدي!ا،الأمدنىالاثصرقفيواكتشافهايتزامن

مصادروجودعدمحدتهمنزادوقدالجفافظ!كوربمصبب،المدىوطويل

وساهمتالنيلضفافنحوالصحراوية!قوامبعضف!صاجرتءثابتةمياه

الفراعنة.دولةفيلاشراتقبلمامرحلةحضهارةإرساءفط

وضعفلما،الموحدةمصهردولةظهوربعدلإقليمإنبينالصلاتواستمرت

إثنية،لأنهاحدوداتكنول!اسياسيةكانتمصرحدودا."ميناالفرعون

الدولةحدودداخلنفسهوجدفمن،الواحدةالقبيلةأبناءبإنفصلت

المحيطغايةوإلىخارجهانفهمهوجدمنأما،مصرأصبحالجديدة

الىكللبدونوس!المتنقلالقبلىاللييطابعهعلىحافظفقد6لاظلهي

بخيراتالتمتعأولإستقراروهعمومتهبأبناءو!تصالالحدودهذهاقتحام

المصرلة!ثارلناحفظتفقدولذلكمصطأيكمتالسوداء!رض

مناستقرارهامكانقربحهمبمرتبةلاؤبعة،الليبيةالقبائلعنأخبارا

.المشواشثمالرلبو)الليبواالتمحو-التحنو-مصر:حدود

الصفاتفاسواءالمثصتركة،الشبهنقاطالقديمالمصريالكاتبلاحظكما

يطدقأحيانافكان،القبائلهذهبينالمقوماتبعضأوالظاهرةالجمصمانية

الجزءاس!ا
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منالرغمع!،الليبيةالقبائلبقيةع!التحنواسممئلافأطلق؟الكلع!

بلونالياقونيتهصمحينفيسمراء،بشرةبلونتتميزكانتالقبيلةهذهأن

..فاتحةبثمرة

كانتالتيالوحدة،لاحقوقتفيلاحظواقدلإغرلقبأنهناوتجدرلإشارة

بينفيمامستقرةكانتالتي..الليبو.اقبيلةاسمفأطلقوا،القبائلهذهتربط

فعرفواغرلإفرلقيا؟شمالسكانكلع!)التاليتين(وطرابلسبرقةمنطقتي

الليبيين.باسم

بليبياعرفماع!أطلقواحيثالممصلمبن،الفاتحينمعالمفيمءنفسوتكرر

ا!لغرب.بلاداسمقديما

المكونةللقبائللإثنيةالوحدةعلىيدلف!نماشيء،عنهذادلفإن

آراءيدحضأخرىجهةومنجهةالعصورمنأقدممنذاللييللشعب

الليبيينلقدماءالفارسيةأو،الطرواديةالأيونيةالأجنبيةبا!أصولالقائلين

قدمصر-حدودعنالليبيةالقبائلأبعدوهطالمثصواش-صفات.....وان

"جرات"وادرمصوماتبعضفيمجتمعةالصخرلةللرسومالدارممونوجدها

الذيل،العورةساتر،الفاتحةالبشرةفيالصفاتهذهوتتمثلبالتاسيلى

.-.والسيفالدائريالدرعفاالمتمثلالهملاحوكذلكالرأسعلىوالردش

الليبيينقدماءأنهو،الجنوبإلىالشمالمنالجغرافيلإنتائصاروتفسيرهذا

تتقلصديارهمف!نتسياسياهنظاماالقبيلةاتخذواقداالهحوالمعظمفي

السببلهذاوربماجيرانهمقوةومدىالمعياثميةبالضهرورةمرتبطةوتتهح

استقرارهذهأماكنتحديدفيلإغرل!وكذلكالمصريالمصدراختلفأيضا

القباظا.

تلوا!خرىالغارةتاثمنوالمشواشالتمحوءالرلبو،التحنوهقبائلكانتلقد-

تمكنأنإلىالعشرلنهالأسرةغايةدالىتوحيدهامنذالفرعونيةمصرعلى

الغاراتلهذهحدوضعمنجيشهرأسع!الثالثرمسيصالفرعون
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!ثاروصهف!صمالذينالمشواشهؤلاءالمشواشى،من!لافوأسرالمنظمة

.القتالفيوالشجاعةبالبمصالةالمصربة

*سرةوطيلةالعاثمرلنلاشرةأواخرفيا!لصهريالجيشقوامكانولقد

إلىالأمرهذاوأدىالليبيينوالمرتزقة!سىمنمكوناوالعشرلنالحادية

الخدمةمقابل*راضيامتلكتالماثمواش،معظمهامنكانليبيةجاليةناثمأة

الع!مكردة..

مراكزإلىقاد!صابعضمصرووصولفياستقرارهامدةطولمنالرغ!اوعلى

الليبيةشخصي!كارموزعلىحافظتأنهاإلا6عاليةوع!صكريةودينيةإدارية

علىالردشةووضعالليبية*سماءعلىالحفاظفيمتمثلة6الأمازيغية

لؤوسهم..

التاليةالحقيقةإلىبمصر،الليبيةالقبائلعلاقةلموضو!تتبعنافيونخلص

آخرفيشكلااتخذضغط!سمأنإلاعنوةمصردخولفيفمثلواوإنأ!صمو!

تمثلوقدفاعليةاكثركارلكنه،للعيانظ!صوراأقلتميزبكونهالمطاف!كاية

العظي!ا"القائدبجلوسوانتىالزمنهنقرنينطيلةالبصلىءالتغلغلفي

..الفراعنةعرشع!ا!لدعوشيثصنقللمشواش"

مفاجئةبصورةيأتل!امصهر،حىإلىلافازغالمشواشوصولفإنوبذلك

وأحوالظروفحدوثهفيساهمتهـانماانقلابطربقعنأوواحدةدفعةأو

الثالث.رمهصيسالفرعولىأواخرحعمنذالمترديةالداخليةمصر

بلة،الطينوالعشرلنالحادية!سرةأثناءمصهرحىع!التنافسزادولقد

وحكومةطيبةفيثيوقراطيةالمملطة-حكومةفي!زدواجيةظهوروأسه!ا

تجدول!اداخليةواضطراباتفوضىمصرفيسقوطفي-!اتانيسمدنية

الليي..ي!صلذيشيفمنقالجي!ثىغيرقائد6كلمهايوحدقائدا

علىللجلوس01الثافطا.بسوسنسالمصريالفرعونوفاةشيشنقانتظرلقد

الوريثةمنأوسركونالأميرابنهبزواجالفمرعيةاكدث!امصر+عرش

الإيىالدمعروقهافييجريالتي"كارع"ماعت!ميرةللحك!ا،الشرعية
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فكلانمصر.علىفرعونانفسهلإولشيطمنقأعلنفقطعندثذءالمقدس

الليبيينهبالفراعنةالقديمةمصرتار!فيعرفواحكاممنسلمملةأولبذلك

منقرنينمنأزيدمصرحكمواالذيناللييلإضلذوكطالفراعنةأو

همياثمعرواأوالشواهد-حممب-المصريالشعبخلالهايشعروالم،الزمان

بكلأخذوامتمصرينهليبيإنكانوافقدلمصر؟مشعمرونبأنهمأنفسهم

مصرصيتوارجاعالجديدوطه!النجدةوهبواالفرعونيةالحضارةأساليب

الحكامهؤلاءبينصلاتقيامتثبتقراثنعلىنعثرلاونكادالغديمالعالمفي

*م.الوطنليبياوبين

بأنلنالمصرءيتبينالليي!صلذويالفراعنةلتار!متفحصةوبدراسة

وهطالفرعونيةالدولةأسرمنأسراتثلاثمدىعلىامتدتالتيدولهم

مرتقدوالعاثصرلن،والرابعةوالعاثمرلنالثالثةوالعاثمرين،الئانيةهمرتبة

ق.م085غاية!هاد059حوالطمنامتدت،أولىمرحلةهمتباينتينبمرحلتين

قوام!كاكانالتيالليبيةالدولةمؤسصحكمها،والمركزيةبالقوةتميزتوقد

لاؤلتلكوت،!ولأوسركونوخلفاؤه!ولشياثصنقالفرعونالمثصواش،من

الدولةاضهيارغايةوالى05!منامتدتثانيةمرحلةث!االثافط،وأوسركون

بيتينظ!صورث!ا!لقاب،واغتصاببالفوضىاتسمتق.م،715حوالط

يسرةيهانثصاء)الممودانيإن(الكوشيإندخولغايةإلىبيوتفثلاثةحاكمين

المصردة.والعشرينالخاممصة

مصر6فيالمئصواشالليبيينح!مزوالسبببأنأعتقدالصدد،هذاوفي

التيالسياسةبممبب،الدولةفيتولدتسياسيةثزمةحتميةنتيجةكان

تركيزوتجميعإلى!خيرهذاسىفقد؟لإولشيثمنقالدولةمؤسسأرساها

منلإردواجيةظهورليمنع!واحدةأسرةأيديبينوالدينيةالمدنيةالسلطة

إلىفهصى-.21!سرة!مرفيكانكما-الليبيينحكلمبذلكفيزولجديد

دوماءالطيبةحاكمنفسهالوقتفيوهوآمونللألهلإولالكاهنيكونأن

والنتيجةالمنصبهذاوحمصاسيةطيبةلأهميةنظراالحاك!ا،ا!للكأبناءمن

هوعليهمامثلوالده!امنصبتوارثمن!ولالكلاهنأبماءهوحرمان
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لمعاونيهالأوللشيشنقالفرعونوه!كاالتي6مصرمقاطعاتبقيةفيالحال

المناصبتوريثحقمنحه!احيثالمصرلين،النبلاءوبعضالجياث!قادةمن

...لأبنائهمو!رزاق

مصر6مقاطعاتكلفىلإقطاعإرساء:المبدأينهذينبينالتنافرإن

ثوراتظهورفيالسببكانت،والدينيةالمدنيةالسلطةفيطيبةباستثناء

والعشرلنالثالثةلاشرةوظهورالحكل!أفيالفعليةبالازدواجيةانهتمحلية

والعشرلن..الثانيةالمالكة!سرةمنفر3وهط

إلىالقادةأمامواسعاالمجالفتحقد4الحك!افي*زدواجيةهذهظهورإن

لصهاحبهاللقبهذايحملهوماالزعامةإلىوالسسالملكيةلالقاباغتصاب

القبليةروحالمثمواف!زعماءبإنالصراعأحيىولقدونفوذ..صلاحياتمن

الليبيينهلدىجديدمن

ع!ح!مهموأعلنوا)الليبد(الرلبوزعماءالسياسيةالساحةع!فظهر

الليبية.الحدودمنالغربيةالمقاطعات

منالكوشيونظهروالليبو،الماثمواشبينالخ!الصهراعهذاغفلةوفي

كله..الليبيينلحىحدافوضعواالجنوب

فااللييالعنصرزوالبالضرورةذلكيعنيفلا،الليبيةالدولةزالتوإن

يتحينونكانواالدلتا،مقاطعاتفىالليبيينزعماءأنتؤكدفالشواهدمصر؟

بليلامشوريين.6ضدالثورةتزعمواحيثحديد،منمصرحكمإلىالفرص

والعشربن،الهمادسةالمصرلةلإفصرةبأنيعتقدونالمختصينمنجمعاإن

الليبية.والعاثمرلنالرابعةللأسرةوتاريخياطبيعياامتداداإلاليست

منأبعدإلى01"جرلمالوالفرنصيجاردنر.ا01لإنجليزيالمصرلاتعالماويذهب

فيالفارسي!حتلالضدالمصرلةالثورةقادةبأنيعتقدانحيث6ذلك

-جر-أرتن"االقائدومهمأيضاليبيةأصولمنوالعشرلنالسابعةالأسرة

الليبيين.ملكإيناروس"قيلإغرلق..عندالملقبآرو.ا،
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مقاطعةرأسهومسقطالماثمواشمنأميرابأنآخرونيعتقدحينفا

وآخروالعشرلنالتاسعةا!لصرلةلاشرةحكمقدا!لصرلة،بالدلتامنداس

الثلاثين.المصريةلأسرةحكمسابانيتوسمقاطعةمن

تجيكانت،الفرعونيةمصرالعصرا!لتأخرفيأسراتأنإلىنخلصوبالتالط

تبوءواقدالليبيينبأنيزحدالذي!مروهوأيضهاليبيةدماءعروقهافي

وأالتارينيالمشويعلىإن،القديمالمصريالتار!فيمتميزةهامةمكانة

...والحضاريالسياسيالمستوى
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بالبحثذكرمموردوك!صان!راعنةمصروأسماءتار!بمراحلملاحق

مصرالفرعونية.تار!لمراحلتقرليأ:تقسيمرقم-ملحق

ق.م(.32ء278هه)*ممراتبدايةمرحلة)-

الثانيةيلأسرة+!ولى!سرة

.فطوأخرىالثممالفيواحدةإثنتان:مهامؤسممة.كلالحكوميةالمؤمصساتفيبالإزدواجيةتميزت

مصر-صهعيدفا-ئتى-مدينةف!تالعا!همةأما،الجنوب

والسادسة.-الرابعة-الخامسةالثالثةا!سروتاثمملق.م.:ه!27ء223القديمةأ)-الدولة

منف)الدلقا(،فىمركزلةالمملطة

ق.م.21القرنأواممطغايةإلى23القرنخرأوالإنتقاليةا!ولا.المرحلةولا-

بيوتفيلامركزيحكمثم،قرنردعلمدةمصرعمت.إجتماعيةثورةالمرحلةهذهوفمهدت

التاسعة-الثامنة-السمابعة*سرالتالا:الترتيبإعطاءيمكلنمصر!منلأجزاءمختدفة

.والعاشرة

وقدعشر.الثانيةعفصرو*شرةالحادية*ممرةوتاثمملأق.م-الوص!لى:5202!77الدولةلأأ-

طيبة.العاص!مةمنحكمتا

وتشمل:ق.م.أ-7781532:الثانيةالإتتقاليةالمرحلةلأ-

الظاهرفقط.فيموحدةالبلادوحكمت)مصثرلة(عشرةالثالثة!سرةأ-

تتجاوزلافترةفيمنهم23حكلممدكا،06حوالطوتشمل)مصرلة(عفصرالرابعةيسرة2-

تورينولاا"لا،.برديةحسبسنة(52

السابعةأما*ئمرةأ!أ،5لأممرق.م-وقمملتأ-1532مي!لصر:الهكمموصيالإحتلال3-

شرقضمالأفاريسالعاصهمةفيالهكلصوسبينمزدوجاح!مافهاالحك!اكانفقدعهمر

مصهر.صمعيدفيطيبةفيوالوطنيينمصر،

منوحكمصأ-.!2أ-89اال!ممروتنمملق.م.أ-7!ه1575الأمراطوريه()الحديتةالدولة+-

طيبة.العاصهـمة

.ق.م665أ-870الثالثةلإنتقاليةالمرحلة2*-

فيالزمنيةالحكلومةمزدوجا:الحكمكانوقدق-م7!هأء59:والعشرونالواحدةلإضرة-

)الجنوب(-طيبةفيوالكهفوقية)الشمال(تانيس

.(.مق712أو45971-5أو059)22-?2الليبيةالأمسر-

ق.م.073665-والعشرلن:الخامسة)السودانية(الكلوشيةلأسرة-

.ق.م332م!6-المتأخر:العصر11*-

ق.م.664-52بينفيماوحكلمتءالمتأخرةالمرحلةفيالهض!ةبعصرممىما-وتاثممل

مقء5!الفارميمالغزووتمثل27!!مرة-

لانجانبالهكلصومىضدالجهادأ.وقاد7!مصرةفيسنة25حوالطأحمسحكم"-
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قا.م.-4343!بينفيماوحكلمتء92،3!2-)المصرمة(الوطنعةيلامصر-

قا.م.345عام31(مصر)ا!سرةإلىالفرسعودة-

ق.م.332مصهراعلىالمقلوفا*سكندردخول-

البحث.فيذكرمموردقراعنةحكموممنواتبأسماءخاص20:رقم-ملحق

القبلى..والوجهالبحركاالوجهتوحيدمصهرقبلحكم:ملكالعقرب-

نعرمرمينا.-

أجلمنحرلهبدأولماءالشخصيإصمهمونعرمرواحد.لملكلإصمينبأنإجماعفصبهمناك

والمثبتالمقيمأيمينا.لقباتخذثمحورص!المحاربأكطحورعحالقباتخذمصر.توحيد

االأولى.*سرةإلى!ود.وينتىالامسرةع!هـأسصنةممتينحكمأنهويدتقدمصر.لوحدة

نزبط--

"،ومنسخموي"خعيصرةملوكآخرثمصنا"،.ابرايبويلط،الثالثةيسرملوكثالث

الثانية.امصرةإلىهؤلا.وينتمي.حكمهمفزاتتحديدالصب

ق.م.-25752551بينفيماحكموقدسنفرو:*-

ا!أسرة8.إلى*سنفوو-و-خوفومنكلقا.م.وينتمي2551!252بينفيماخوفو:وحكلم-

الرايعة.

الخامصة-*صرةإلىينتميق.مروعههـ2-2458ساحورع:ء-

العمادصة.......ق.م.و2152-2246الثافي:بمى8-

عثمر.الحادية......قا-م.0102-أ!2منتوحب:ء-

عفمر.الثانية......ق.م-69916291:ا!ولأمنمحات،-

.وينتسالأولأمنحاتوالدهمعالحكمفيافمتركوقدأقا.م.269أ-719صنوسرت:-

62.ا!صرةإلىموأيضا

ق.م-م!3152515ول:أمنحتبء-

3(.تحومسالعهدولربيعامحالبدايةفيقا.م.)حكمتأ!147345حتفصبصوت:-

ق.م.!9147:145الثالثتحوتمس-

18.ا!صرةإلى3ربعةهرلاءوينتميق.م.-1353133(:)إخناتونالرابعأمنحب-

ق.م.12أعو1303!ه!ه:لأولسيتي*-

ق.م.ء62122الثاف!:مورمصيص-

91(.ا!صرةإلىاللاثةهـشميقا-م.)أء1224:21مرمبتاح-

ق.م.-1163أموأ:الثالثرمصيص8-

ق.م.!1163115الرالعئ..-

ق.م1143-6651المصادص:..

.م.ق61311112-:التاسع..-
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ق.مأأمم-1112العاشر:..-

العفمرمن.يسرةإلىال!شةءمؤلاق.م.وينت!0701أ-155عشر:.الحادي...-

.قا.مأ!أ-070!مندس:-

.-مق299-أ!!ولممبونص

ق.م.ا!9-،99:امنحوبت

..مق959-849(:أوسركونأوصمركور)-

..مق959-هـ79:مميامون-

3.26فصرةإلىالشةهؤلاءوينتميق.م.959-059الثافى:بسنوسنس-

ق.م715-عنخ:075بط"-

25.امصرةإدلإثنانوينت!ق.م.596-715ضيكلو:-

ق.م.061-م!6:بسماتيك،-

ق.م.057-هـ95أبرسى:-

26.ث!صرةإلىالثلاثةمؤلاءوينتسق.م.057525-أمازي!مط:)الئافيأحمس-

3.28سرةإلىوينشق.م.993م!-أميرتايوس:،-

لأولأمونكامنمنصبتولواالذينفمخاصالأمبأسماءخاصرقمت-ملحق

!لصر.الليبيينحكلمأثناء

!ول-شششقالفرعونابنأيوبوت.قا.م:249ا+لى!9من-

*ول.أوسركونالفرعونابن.الثانيشيشنقق.م:44!الى249من-

*ول.أوسركونالفرعونابنأيوبوت.ق.م:84!املى!و!من-

!ول.وسركونالفرعونابن،الثالثق-م:سمندس74!ا!لى84!من-

الثافى.تميشنقابنحار!ميصي)ا،0ق.م:06!هـا!لى74من-

حارسيصي؟ابن)..دو..عاوقى(.صوىمنهيبقلم.مهشملإصممق.م:855ا+ده6!من-

الثافى-أوممركونالقرعونبننمرودق.م:084إلى55!من-

الثالى-تلكلوتالقرعونبنأوسركونهـق.م:لافير35ا،لى5م!من-

!سبق)..ثو--عاو!ا(.الطهنابنحارسيمى)ب(ءقا-م؟25!اءد35!من-

)زثواجيةظهورئمالحكماغتصابفترةأثناء)اكيدغيرال!هنإصمق.م:981هـإلى25من-

(.الحكمفي

)ب(-حارسيسيق.م:508إلى981من-

أوسركون.الأمير:.مق55!ا!لى50!من-

)ب(.حارسيمى.م:ق797إلى008من-

أوصركون-الأميرم:.ق697الى797من-

الثافط.أوسركونالفرعونبننمرودلائمبقال!منبنق.م:تلكوت777إلى697من-

373

http://www.al-maktabeh.com



به.معترفغيركاهنق.م:765إلى775من-

الثالت.أوصصركونالفرعونبنتلكوتق.م:754إلى765من-

لآمونا!ولالكاهنمكانةتراجعتوقد،إسمهيجهلكامنإس!اق،م:707إلى754من-

751حوالططيبةعلىالكلوفميينالنبلاءثم3،!304!،ءحأء4لاءأه"ال!لهالمتعبدة!نفوذأمام

لنفسه.(لآمونلاولالكاهنالمنصبهذاعنخ"ي"الملكواحتقاظق.م،

الملحق:مصادر-

لما!ل!-كهعس!،!!لأطأط4!ء؟ولك!!!8أطدكاول!ه!.،*!،ك!س!3،ممأ132،2391،23

"ن!حط!س!،+س!!أكأ!4،ت!م!!"!أ!"4!أ!هم4!ص!0*هعهم7291:4.يم08.

02ول.!ءم!3أ!(!.ول.ول."يد+9،4!كة077-657.
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در:لمصاا:ولاأ

ا!دببة:ا-النصوص

المصرلةالهينة.القامرة:خفاجةصقرمحمدمصرترجمةعنيتحدثميرودوت.هيرودوت-

هـ7.91،للكلتابالعامة

-4،أ!ءا"ص!4؟،ألهام!كاعا!لضح!3ك!أحمأ3!س!ا!4كأ!أأوله4ح1،خ!حاء

أ؟)6أ4ولحء4؟له!غا!5+ح.!فكه:ح-ث!8891.

-!سك!ول+كهوللم!.ول.!ل!ءأ!("كه،م!مه"*!!:أول+هأكهس!441+للاس!+ح!أ.،-!ع11،1،

111،*.!لأألأح!3أ+5م+أ!?5!"3ءثه،مأ+4!:91!و-)709.

-!،!!*+ه،*.!!د.ول.لأ*9ه!.ث!أ3،3هأ!،31ه!حع!همه+ده!!م!كه!أ+.

ح"أح!!6391:5

س!5"!+:ح!3+هصك!3،+س!-3ع+!اط3ص!+ه!73لا!3!ول"
ي!!.س!.سأس!ك!!ه!+ول،3*أس!صصه!5م!ء!لك!3:س!!أ3!س!!صأسأ3

ط!-!*.28913،!++،5491.
-.*ه!ه!3س!ك!ل!ه!حم!ح،ولع!)ط2!ولسأ7،1!ه!+صاولك!ه

وله"ول!س!م!س!حع!+أم!ى.!ولل!3:ح!!ااح-س!+س!-!كا!أهءخ4أق+ه،

.6881

-!9هه،ء+ألأءكمد.!ألكأول؟"أكه،أهء63ل!5!ولء!4ولزكم!،ا!ح+ءل!!4لولأك!ع

+هءكل!ءا!ولهول4أ!فى.ولول،طهأ5!"!4أء.633ل!مح!:أط4أ5!أأأ!2891،5.

،لاء+ح!-3.+س!،*س!5ة!اح!3م14،؟أ!كلآه،5ح14،ولآ+4ءلاله!،4!ه.ءاهكهعء+

++أعءلا3أ4غ4،ولا!،3ء!!!6191:3

-"شغ"ولهطس!.(،حس!كهس!4ه"عه"53")3.!أءل!3ول!ص!4اهأ!ه+ح*+س!7!*ول3:

+س!أ!م!3محا،كلاه698.1

21.!!ل!3:ص!ل!!+كه،*لأه"!سأ709.1

ح!-روص!**"ولول..ا)ولأء،كلة!أ،!مةيد+.!!3!+ه*:4!هم+ولأ.لأ.ء33ءعه439.1

ح!-ه!ولم!لااولط!لاول.ل!قا!3*هأل!حمص!م!3!لأ!س!"..+ممك!3س!!،

هسه!ه:!ل!ث!+أ!ول)+كه،-7لأ829.1

ه!-3*ولل!ولل!.!أأ،ءأ*حكآ،ء44)آءشا،ءك!أ!نأ!م!.س!!ولءأممة!5:!3،*4

+!ج!ه+،959.1

-!أ!ءكلأ،+*ج!كاا!لأء!لا44م!س!.!ولءث!ء!+ش!:كهء3ءاح،ثاكل!حم!4).779

!ثرلة:-المعطياتب

-!+ول3،ك!.!.ل!.ول5ح!+!ه03!!سأ!كم!ول.كل!!+1،طك!صه:

.3091

-ح!ص!*م!ول!.ول.ول،،ء+"س!اول!ه،اس!،كه،!ا!،حملاهزمهور!)(!س!.،!ه)!ع"!كة5*

339191.

ل!-!4ثلاء5،3كملاأ!!ح.7ه+77!لا!،!لل!ءكأ!خ4ء!5!أ1).+11:)ءس!4ول5)ح.لأء!كلأس!:

+آ++هءأ!4ح)اسأعول3391.0.

-7هولط4!طء3!ه!3ءس!أأه!5ء11ء،+هح!ول30،4عهكاحمه1)!!لمأأكه.!لااانأء!ء4

ا!3ع!أأخخ+6ل!نع3ح4"!ش!ول4ه1ه!س!.!كةك!.)749.

ول-،+س!-5.!،(حطولطح3ولصئه!حس!!+73*ول.،)+)م!*!س!!3

ول7هع!أ3!عاسأولحح!غ!ول،+ه!ص!*.!لك!ك!:6691.
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"ءلأش!*.ع،؟لا!أ"ك!3(1-1981887.).!04!مأ1981.

-*!د!كل!ول،3!ح"س!03.ع1*ع!ما333،ل!ول!+"ول،1:!04!5!أ.3918

-!ول+،س!**.*.ع.!كافلاءه،لا).ع4،*ح!علا4،ل!!!)ا!تى.!ما*6981:4

-353،ول++ه.ر"سأ5)سأول+3*ولول!عكلهـط+ح51+سك!!،030ك!هكل!.

لأ"!حح!!3ول3ع+حمأول!3لا)ععا"!أ!لمحأ!)ع+*أ+*7ح+3ح-!أصأع

ل!5ا!)ل!هسأه+!،ءع*130-5555"حيمءعم!م+:ءح0691.

.لمقالاتا:نياثا

العربية:باللغة

مجلةى،حمورابيقانونفيوالفكرلةالقانونية!صسمن،جوانبطه.محمديعظمية-

8791.،العامةالثقافيةالشوونبغداد:الثالثالعدد16،المجلدالمورد،

اليونسكلو،:باريس.العامإفرلقياتار!مجلةىبرقةإقليمفطالسلفيوم"نباترجب.يثرمة-

:8891.لبنانأ.طبح849

ا!جنبية-باللغة

-!ل!لل!!ح!7ول،لى.،(ش!لأ3+سأع!5!لاول+أه*!لأ"ول*5+3

صأ!+ك!*لاه"ك!هدول"،،ن!سحأل!صأ+!ل!ط.أ3+-6لاك!ه!3ءول31

حط!!!ع!ل!هسأه)ل!حط!53*ه.ك!.78!ل!ول3ت7891-

-،+كل!!ه!ء07"ول353!مه،للا،4اأس!س5-!عأولكللاكهادحمعولحلاهأ).3!فياح*لااكاس!ا5

كه5ءأخ4غ4،!!!ولههاهه!س!.+كللا.4091.

+ولولمم!ء7أيغع!أكههأ43س!رأأ!غ!أ.*+!3ءا)ح:أس!3خ(ض!4")5"هكط(!.ءأ!ه+

،كللا409.1

-!ولول533..5"لأ3ء؟هولكه3اح2223-3-24خ+4"،3ء"،أ!لا!*آس!41حكللا!7ء،أ

س!عأ،ءاثام!)ء؟أ"لأ!هاهأس!!ا!ول،احغ51!هأءغ!11،لا!س!5!!كهكه-أح!حكه،،6للا+0!53.

ول!ل!3191:3.

-!3كالاول!33،).محأ5ء!515-3!!ك!5:أ+"ك!أهء*!!كلغ!اس!ء4ا!ول!مول4ح:+)1،

ا،كاولأ4لاءمةس!آ،ل!س!.لك!!3:حماس!3ح0891.0.

-3+ء)سالأولي."ه.!اا+*كع!ولهع+ص!3هول.3دي،ول4391.337.

-3ولصأول!أولول!5.0ل!ث!أ+ك!ول")ط+)3كل!5ك!ولول3+ولأ1أه0أول.،!.

ولك!930.طصه*ه:3391.

--+!*"لأسأسأ5!71لال!ولح!.س!لأ3+)+ول*ه!ص!3س!!أسأ11ول

س!س!ل!سك!ل!ىهول++ولكهـك!ول*س!طلال!+02:+3لا3هك!اأولس!ح.طه!3

ل!ولع:33!،!ع.43.+.9491

!!3-"،!ءة!+.ا):"ادلمعأه!43+"ء!"ح،)!أ)را!اأ!!آ4ح)ا*أ31أ"ولور!هم!+؟5

4،"اس!!لةغءا!هاههأ!أ!،ولءء.ء+اه+أكراس!!حص!ممآ:+"،حأس!!ح3أعأ!هول،4191.

-!ة،ل!44أما.ث!.سأ3حولهه*ح3+هطيولءط،ح!3دحمعهمء"أط8،لةلالأ!+مح!حه،،4أ"،ح

أ!ءاا!7لاحاه+لأول131،!ثل.ع!حح-أطرا4حكأ!+حأ!حح1-089.1088حمح!ول:

).م.0.ول.0891

-،هع!لأ+.!"يم*هأ67لا!*-5ص!-*!*هث!ثاول3!لأ!الأ5*

م!لأ"3*هأ+3ع!ح-33،لاولل!س!.صأ!3م!."س!لا!لا!ح!335!*،43
:ص!*ل!ه"ه*6691

لأول-33ول،*عأه!ي!ول-مأ!ول!!ه*ولولولصأا!ص!عكل!.صك!ص!3لاأص!ح3

هصأككول!أ+ه!3*ه3*ول!عسأع!3ع+ولص!لأ"3!أمأ.س!صأسك!ل!ح:!أص!،++*.

03919291-
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ء،ت!أ-ءطكه.،ول.احكه5أولأح3س!34س!!لا!ظاولءلألأأ3ءولس!4س!33+ح!111،3ولأءل!7ءع

4!ص!اه!هأس!.3.3.،حء+ه،63.ولماأ!7ول!اءكارآ4ءول:4غأ،آولهه!ءأمح!ثه،5891.

،ه،!3!ول-.جءل!س!"أ،أس4ءلاأ؟"0314س!كلأ،ء4حءعلا!3،فالا0+6.!لاس!7:م!،للا

!ءأ*غع.0188

-*ول*!ولكل!3،!.ع.+!+ط!حلا،،اهأ3ء-اط!4)،ح!ءأءول4س!!04ح!ممأ5191:5.

-43،!،ه"ح*،،(اعحاة!4عاس!،!3"كه،لعه!اا،1ء36!هآحا!أء!،،ل!هء43"3ه(!أ

حأأس!*"44،ولعول،3ءن!أح!هأولاءكأ!ولش!ا."+ألةول،لةع43لاس!ءك!ء3كهء4لأأ،لة4ألاغأ5ء4

)،ك!،*!س!،4ولهحسألكلا.سأءح(وليك!:7891.

ع"-ه3443.!.ه3ولعنهحأ3!!آأ!اح!ااحول!أ!عاثمولآم!4أ!5!ث!ا4ءطأمم!31

أ+ا،،للا!ا.!ح.تا!+للاهلهمس!ولحم!قح5،لةأعها!أ+حأ!3أح،لا5397*،1ر7391.

كه-،!!+،ول.3ءولهعه"س!أك!3هأءك!لا3ء،ن؟اع!آ3ط7ولك!لاس!ثه.،نولولممومم!+43.،

.8291

ا،03-اأ،لأ.ول،3ء!ولس!كلع!217ح!4أ45اه+أولها،!ءأ!همول!آ،ول!عأط.+ه،ك!ولزول..".حس!

7*م!كملا!ولولاطثاهعء؟83لا-حمها34ا!لأال!س!*ءللا353،ط7391

-روك!)حمأه+ول!اه+كه!ا)،(50ولطع!عه!5ه!53:ص!لاأ+!ط

نا31*!م!أ4ح3ول*!س!33ءس!3!ط*س!ولء.،ة)!!للألأسك!كل!ل!حول!أك!:33.

!طل!!:وله!ول.8891.

لثا-!ةول*!ق!؟ل!.ول.،ط+ءء!م!س!3!ىهأولممم!)لا"*ث!حأ15ه+ءا!!ء3،،.،لأ،.س!.ول.

!ك095+مأ4وله:،لأ!!!"*ء"531ي!!!هلأس!أأءلا.3291.

-*ول!ولر-!حم!5ول!"!++هـس3!+3+")ول+ول*:84!هص*ه:

.2691

!*صول-.د!اا+،3!ط*ول!ولع!+!م!53حم!+*ولا+حم!ل!ع
عسك!!7.،،سأ-3.،.ول0*.47:ه!!حن!ح.3591

-3ه)ص!-35.،(،*لأهء+*ع7لأحا+ولسأ!ك!عحمأول3+ولهعكم!!عولسأ
م!3!)صأ+!ح!ولسأا!ل!ع.)،+5!أدالأ!ولح!ولدأ3س!أحه!3)ولء*ه!3ع

"ا!+حكللىهسأهل!!ا.ك!15916.0.

-،ول++ه+35؟ولع!..الماه!3!سا)ع!4)آق!وله4ولىء"ء4أا"ول"ط5حاول!ع:

3أ!ول.53910.-3ه3+م!!لاه.،(،ول!ك!3!550)5ء4وله*"ش!7ط!أكه:خملا*ءك!،اع

لأولهاآغ.)،ا.!.3.!.+.+770-33.87،لةس!ح،3400ه+!ح:7791-6791/

جعلمراا:لثاثا

العربية:-ياللغة

:بيروت.لإسلاميالمتححتىالعصورأقدممنذاللييالقار!محمود.الطيفعبدالبرغوقي.-

7191.صمادر،دار

أقدممنذإمرلقياوشمالمصربينوالممياسيةالحصاريةالعلاقاتالخير-أمةالعقون-

التار-.قسم!دالي،لإسكندرلة:كلعةماج!متير.رسالةق.م.الثاتيةلالفنها!ةحتىالعصهور

.91!8

!داب،مكتبة:القاهرةالتار!.مصرةفجرفيالمصرلةالحضهاراتأحمد.إبراهي!اأرزقانة،-

.4891

8391.المعارفدار:القاهرة2،طالقدي!أ.ال!مودانتار!إبراهي!ا.محمدبكرة-

-كمالحسنترجمة.الفارسيالفتحإلىالعصورأقدممنمصرتار!.هنريجيمسبرستدة-

7991..للكتابالعامةالمصرلةالهيئة:القاهرة،الثانيةالطبعة
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لوبية.تار3فيولمحة111.درعمصيصمرنتباحعصر7ح.القديمةمصر.صليم-صمن.

0591.المصرلة،الكتابدارمطبعةالقامرة:

لمصراللوبيندولةوحكموالعقمرلنالواحدةا!!مرةكايةجو،.القديمةمصرمصليم.حسن،-

+للكتابالعامةالمصرلةالهينة:القاهرة.العبرانيينتار!فيولمحة!ثيوبطالعهدبدايةحتى

91.مو

عهدفيبطيبةالكهنةدولةوقيامالرعامسةعصر!اية،ج!القديمةمصر.سليمحصن.

أ"2..للكتابالعامةالمصرلةالهينةالقاهرة:321!مرة

أ.،وو.الاثمروقدارمصر.القامرة:حض!ارة.صمليمان،حزمن-

العامةالمصرلةالهينة:القاهرة،.ط!إبراهيمميخانيلنجيبتر:.الفرعونيةمصرآلن--جاردنر+

8791..للكتاب

.للكتابالعامةالمصرلةالهيئةالقامرة:صلامة.أمينالمصرلة.ترجمةالحضهارةمعجمج.بزنر-

2.أمه

التار!ماقبلعصور)الحضهارةنضأةمنذالجزانرالتار!:فيالجزانرالطامر.محمد-عدوافي،

!91..للكتابالوطنيةالمؤصمصمةالجزائر:ج.أالتار-(.وفجر

فيالتحرر3.حركات.جالقديملإدنىالاتمرقتار-قدرا!ماتبيومى.محمد.مهران-

.7691،المعارفمصرالقديمة-القامرة:دار

دارلإصكلندرية:مصر.2.ج.القديما!أدنىالضرقتار-فيدراساتبيو!ط-محمد.مهران-

8491..والنفمروالتوزحللطباعةالرشاد

91.يه.المعارفدارالقامرة:.الفرعونيةمصرقالديانةالقاثر.عبدمحمدمحمد،-

إلىالحديتةالد!ولةقياممنمصر:القديما!دقوالشرقمصرإبراميم.نجيب.ميخائيل-

6291.،المعارفدار:القاهرة2.طلإممكندر.دخول

الهينة:القاهرةمحمود.اللهعبدتر:فاطمة،الفرعونا!للكةحتشبسوت.سوزانراتييه،-

8991.للكلتابالعامةالمصرلة

و!نقحه.مزلدةرابعةطبعةوالعراقا-مصرأ،ج-القديميلأدقالاثمرقالعزصز.عيد،صالح-

هـ4.91.مصرلة!نجلو-مكلتبة:القاهرة

أواخرحتىالعامةالحضهاريةلاتجاهاتقوآثارهاالقديمةمصرحضارةالعزلز-عبد.-!الح

6291.،الأميرلةالمطابعلثمؤونالعامة:الهيئةالقاهرة2جق.م.الئالثة*دف

ا!جنبية:-باللغة

ل!-!603!3*فاثيكهمحاحم!!ع!ا!:3ءا!س!سالهس!)!كا!س!64ل!+!أ!!!خيلا

(0701!!.أس!37-أك!ءاحغكهء،ء4.ر.)ح4!+أنلا!حم"اح4!أصول0،ها-!:3!+!

ا!5اجمم!+089.14

-حح!+ول!.س!*ه!ا+!-كم!حولمم!!سأ.3:ك!!*مأ،!م!3كم!س!3!س!5

،!+سأ.0791

!-!كاء"ولىه!!!!طلا!!+.ح!ولولس!!:+3ع!كل!ح3"-لأهل!!هصا

!ط!سك!!+15!!3هدهث!ل!س!لالألأا.هك!ا+ولى!:9691.
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-ع!-!،5.لا!!+ء+.3!ا)+همه"!3!ك!ءطاك!طه.اع!ك!لةكا!5!!!
لا"!رء+!!لأط-كله!ءدصاءا!ع!ل!:!4ثعيعهث!ا987

-حه!!.قعمأ3س!!هـس!ه!،،سكهه*ول3+ص!س!ا-!.ر)2!!ه،!س!!هأ،ف!
.مح!ح!ع.8791

حص!سر،3.ك!*؟وله3!5ل!س!"ولسأ!ع!س!!!لهمح!لا!ه!ه!9،س!محأق9

!حن!ض3!لع!!":ك!+!+م!س!سصك!3لأكاا+ممم!ك!"ثه1691.

م!م!-؟3.؟+!ك!حولهول!+++مص!!ه3م!33!م!5!!س!3!+عه
ع!+-.!+ثع!*!:ك!!س!ص!.ح.،)ول089.1

كمم!م!-سحعم!-شا!لأهمأس!.عمأ3!م!+همألأها*3لال!حس!لالألاأ!3*لا
كههعملأ-ل!م!+!!3!!5*هاكهصا*5!!ع!3:ء!طل!،4كع!!!صامح!هنع!اط3

اصغأ!ول!!49ء*ءه!3ف4!لا.هةمهـ-حم!حمأع!!!ح!+!ص!+عصلم!+ثص!

+ممم!قس!لأكااكه.كملع!!ءاكو8.

-س!!كمم!م!كه.3ر+شهع!33*هأ+!مأ!ت!لال!!3صكمأهع+ولس!3علأكا!!سأ.

ع!حعمأ:-!س!3ه"عحل!3!!ص!5س!+ممم!لح!!"س!.س!+!369.15

-!ول!!5*حه،.5!طس!ولحط3!اا3ءد!+هء4اد،!س!ح..2+!!ملال!:7981.

3-كههك!+!.ء!هأص!!عاك!؟!7-،!نهه!ا!ا!ا!!1،*لهح.!غ!ان!ا+ك!

.ا.س!،!!04ن!!،4!مح!!لم!ف":3س!!5فعلاء!!ا-ء7ء4،!م!6291.3

سل!-ك!ك!،!.ك!.!ءا*!4ص!!!مهم!"ث!.4!كل!هم!ل!كع!:!ش!أقح!كةلأ

!اع!ولحلا.1391.

-3كل!3،!ول*-"+ءت!!!!ءكه.،7-!كطة،كهكأ.هكلذ!ه،!صألأه"ول:

7!ح!حس!!"!ء!ثدء،4291.

-،3*!3.!!ول5ولس.5)!ص!ه:ه!س!91.مه
-،3!!.*!عم!مأكم!هه3س!.!45*أكه(*ك)3:ه!س!

سح!حول!لألأ-كص!-!لاع-
ح!-حأحع!س!لاأع!.!لا*س!لئ!3!لا"ش!+3كم!لا!ع!3ك!-ك!-فلة-!زلآ،)3ءه36أء

"أكلااط،157لاء!94.ولهصأ3*!:!!لاه"،9691

-+)!ع!!،!5؟!أمأا!ءك!-!كه!آء!!لا4:حمط!3ك!+-ك!-ا!3

ل!س!له!!+4د:!أهلا!0+!ح،3الأ33!:كع.+هلا*!ه.9691-

-!كلأهح!-*ف!3ء!هص!ا.ء،!!.!ءاحه!:!ه!)3خأ!"أصأعحةلي8ا.089

ح!-ممتؤكلأ3.!+ء،اهيحم!3حهءء4ء1،ول!4اس!4لا!4!+أ:ا!!فهأآكهه4لا

مخه7اح4!!!ههكمظ44+ه!ا(،فاء(حمهنهفةك!،،1ا!!هأ3ألة!فهنه5ءم!أ،حاا!س!حمأ

4ح!،طلا!"ش!533!**زآ!ه4حا"!فىة!ه1291-2891،!م!ي!4لأ.ط!ر72913.

ته-ممم!ع!مأ+.ولولك!.+هعلا،7صكمأ3هول!لأكلهـ33!د!ا-كه(قوله!!مأ+ولها*

3!عملمآ،!مط4،+!لأ+مم!عحلأهكاصه!لا)-ع!!عأا33*ه)!!ط"!!+ه)*

1291-او28،-كمةط!+.طس!ل!72918.

-طسأسكم!!س!-+.*ول+.56*(ا!+مخاح!،س!اس!لا!ءلامحأ!أيع.)ءا!!

-+كم!53،س!*ط!ما،ول330حلال!+الألمأ!!53.لأثهول:كهـ!*لأ-هع
س!)ولح!ل!ولسك!ع6391.33.

حع!لأول-!.!!لممأ!وللأ،1ولهـاسك!لأ+سألأحس!!3ثعمآ-3!م!لأل!3لأ!س!لا+ص!لأ!

هكملأكل!3."حأول5*س!"م!في!ل!ء!س-!!يك!حم!ح"عح3

ه!8لال!!مسأفكاأس!لأ3،ع"31115.م5")"ص!لا3م!+م!!م5ت!أ"أس!لأ3.+*

سل!ك!ص!ول:7791.

يهه!علاث!-.5!ا!ا!7.!ا.حا!ا!،غأحا!أاكمهأ!لل!اكم!!ءا!س!ة!ح!-ءف!4كمهم!لهعط"

كلله*كاحص!ء!أث!*.!كأكه:+كل!64لهحاه1ول2991.

،!م!م!لا،-.طتا.ولح!!ه+3هس!ا0لمهل!لأكاا"علأ"حااها؟س!"3ثه!ق*هولطول

-رلأكالاهخهمث!س!.!ثملع!:ع،ول)،++ا؟57.

!حم!أ-شاول،س!.*"سأ!"ل!ل!سل!ور!كهسأ.!،ءلا"ا-س!2عسص،*ه)+!5تأسل!س!:ول

،!س!*829.13

ل!-،+!86!!.!ه!سأ8!سلأمة4!اكاالأ6ل!احع3"مع4!3!!!هءطا3!ا!ولهم

3!8،!ع!4-!،!عوح*)ءحول2391.0-

*ءطا"ن!-ول-!مم!4ح!،!أ4المةس!ا+،5اولملا.ح"ول!ع:4!-*.7291

،حمممأحسكما--8لطأ!ح+حهه!!يهح،+!3"اهـيا!!ح،ع!آ!3!4!ح!+أح

،!ملألال!+مآ.كمه!"أمأ:د+4!8791
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مم!!أ-سكألكع!،!لأهطثي.م!ل!!3-!سك!ثم!+"!هس!لا،!*ههثم!"،ل!لأع!

س!سك!ك!ولهط!-5ل!.ل!لأع!حت+!هط!!.2391-

+ه+لا-،ل!.ث!ول!اض!4ء،3ءلأل!5ك!ء44!تما3!لا4ثاأثطكهله+اأ.!6ل!ثهةلا!طمأمم!73914

ول-،لم!+اول.،ح5*هأ-كأ!ولوليأه+3)+لك!!لكهم!*اصأحم!ولك!5كل!.حأمم!!م!+،5

مح!5أ!لم!ء.اولخ!أه33لهءله!!!*ع!!3!!!ل!ولهه51ه!4؟!خ!ث!أ،5!آ4محكا!أ

لم!(!لط5!"!فط9ل!لا.حعك!1791:5.

3ء!د!ول-!هتهثم!أ+ه.ا+3ص!كأهأآ!!س!!له!س!4كههكهءا"ل!ء4اا+ه،!ءاكحمهاء4س!ول:اح5ف!*ه!ح!خ

!اخش!!4!لا!51!.!كم!ل!:ولءع!-،7981.

،،ل!،وله!9-ل!+ل!أ!.يكأمم!!4،4كه*كل!7!!ا:ععأ!3ساكهءاآ،!ل!!ل!ه!هل!34ل!إقخكه55!.ك!"!ل!

:ك!أ!!1اص!آكلن!6آل!أ!ح+هء(5للا!!،!ء،دا،داس!ك!.4191

حا!ه!*-.ه!!*!لل!*ء!أك!!!ع!اآكهل!لاه!لأأم!لعهلع!.ء،!م!كاه3*4بر!-5ممص!4

869.1"!!3!،

-أ!*3!!).ي!أ3!س!ممأهس!4،اأس!اشأأ*3!هس!4ا!ا!س!س!ءأح!س!!لهاهكاه3أ!!خاص!لاس!س!"س!4ا!

12ءأ،كم!8*4كللا!اه("غ!ش!38501.3-.!هء"فلاث!+محدكهاء(!طءلاءلا:خ4ا،آ!هس!4ءكا

!؟حهتع!4غس!ع.3691.

-+5!مكا5*،ح+ولكمه،ح!ص!*حع!!س!أ+!س!3!+ولكهـ33هوللأ.سأهك!!:

ه!53كل!!حم!ه!5لا50)حلل!*3+س!لأ+!لأ!)صأطهـح+*ه)،4391.

-+5!م!ع*،حول+*ه.ع!ح!حع!-ول*.كلمث!ك!ول5!ح!!مأ*
ح!سك!!ك!طا+1.3!9.591:400

-ءة"+ه.63!يءش!!3!4،حمحا3أهل!3!ه+ه،س!3!ه،ه!س!3:ملا5ء4س!حمح!كهكللاهمس!4ا"نط،3زه.حع

4!3+ألااهكة.3.اول5!ءنه!7،أولث!لع!!:3!!ه.579.11

-+س!-3535لال!ي!لأثح!ملى(ل!أ-لأول!ء!!3ى!ول+سأع!هىول3!إس!،س!تسا

س!+حكل!!،ل!لاس!3!لأ)"-ول5335!مصا5!!ممط+هول+.66لكثاكك!حجأ+هول!

6191.

-3ه،س!+0135+3*هطمثم!!ثم!مكث!لكاك!كه-!يأ+م!3!لالم!ك!لك!+ممك!!ا!+3

لأولهولأك!ك!لك!!ك!!هل!ل!ل!+ك!ع!ل!لكثما!011رلأ،س!+3+سا+!ه3ء4ه!مهه!كعط-!فكهج

ث!ءامم!ل!ك!ا"!*+هلم!حثهلهه4،ل!،ل!ا!!ف،ث!879.1
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والخوائطاللوحاتف!صرص

:اللوحاتأ-

754:............................................--............-..................................................-.....صرقماللوحة-

وويضعلأماممنعورةبجرابووينت!وسطهإلىيشدهقصيراثوبايرتيليبياءمحارباوتمثل

جراتوادكطمنوهاالمعابد،جدرانعلىالمصرلةالرسومتصهوذرهكماريمصاترأسهعلى

:ح،5+.سأح!!"امحة!ا.ء!أ".ع.012أداحع!.+-.ايالتاسيلى.

282:..-.............--........--.-.-......-.......-.........--............-.--.-....-..--..............-.......---..-.....صرقم-اللوحة

يول،امنمحاتالفرعونعهدفيمصرمسالمةتدخلليبيةمنطركبيرلقافلةمنجزءاتمثل

12.الأسرة

مأول!3981:04.ححاس!ول"س!،+0149!س!ولأ3!ااك!4ول.-!لأح!حك!.للا!*!+!

.54

3501:...........................................................-............-.....-..................صرقماللوحة-

ممك!27434رق!اوتحمل(القاهرة)المصريبالمتحفموجودةوالغنائمالحصونلوحة

944..........-.......ص..................-...-....-.-.......................-...4؟...............---..-...-...--......--رقم-اللوحة

امنحتببالفرعونالخاصالحرصضمنالتقليديبزلهليبيارجلاوتمثلالعحارنةمنطقةمن

)إخناتون(الرابع

-*.!ح.ك!3!!أكاس!!هولطس!+هكا!05ماس!ول!+!ول.عيدة1،سأ!07*

0000005012..................................................-...................-.................ص5:رقماللوحة-

بشعرقصير،الليياحتفظوقد،المصريالجيشضمنليبيامحارباوتمئلالعمارنةمنطقةمن

الجالبعلىمفتوحادلطوللاويرتدكط،لحيةولهالصهدغعوجانبيةظفيرةتنسدلبينما

نقبة.وتحته

مأ9.كلأ*.مماءهول3؟!5+همءا.ء!ث!لا*!،ا*-ء!.ك!.7!!3!أ

6221:..............................................................-...................-...........-..................صرقم-اللوحة

نأ،الصورةع!ونلاحظ،امونللالهوالقراب!االهدايايقدموهو*ولضي!شقالفرعونتمثل

*طار.يظهرؤكما.غيرمكتملالرأصنقش

الكلرنك.يمعبدالبوبسطيةالبوايةع!المنطرموجودوهذا

لى-.35هلأ!ءولكمهه!ممعلأ!335ء-ءللأ!كدهحلأكاناأحكه!،!خ،59ءول.970.

7272:........................-...............-...........-...-......-............-......-...............-.-.........-...صرقماللوحة-

وهوشمونين(نمرودايهرموبوليسملكيمثلولاطارعنخ"،*لىالكلوضيالنصرللملكلوحة

ياكللاطاهر.لأنهعنخ++يحضهرةفيبالوقوفلهسمحولقد،زوجتهوبرفقتهفرسايمسك

الصهورة(.فييتبينكمالأرضع!صاجدينفزامموالزعماءالليبيينالملوكبقيةأما.السمك
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48862-رقموتحمل،بالقاهرةالمصريبالمتحفموجودةاللوحة

،892:..............................................--...................................................................صرقماللوحة-

وه!االمثموافىزعماءوتبمنالنصر،لوحةمنالغر!طالشمالطللركنتكييرعنعبارةالمنظر

.الرأسمعأفقيةحيثتظهر،منكسةوالردثصةمصاجدون

عنخ.يلملكالنصرلوحة

9792:.......................-............................-.ء....-...........-..-.................صرقم-اللوحة

ممم8.0وسمكهاممم،3،9عرضهاويبلغا!خضرالرخاممنصهغيرةدلايةعنعبارةو!

للماثمواش!.العظيمالزعيمإسموعلها

اص!4390رق!اوتحملاللوفربفرنسا،بمتحفبمتحفموجودةالدلاية

08992:......-.......-..........-.......-..-...........-......-.......-....-....-..-........صرقماللوحة-

بالهيروغلي!.أصطر5وعلعاتعبد،منظرتمثلالدلتا(،غربفرلن)بكوماللوحةوجدت

والمنكلسة.المنتصبةالرلشتان،رأممهوع!الزعيمويظهر،الرابعفميئمنقالفرعونوخرطوش

صك!85647رق!اوتحملالمصهريبا!لتحفموجودةاللوحة

003صأ:....-..............-......................................-................-............................-.-.....4رقماللوحة-

رأمصهعلىوتظهرقربانا،يقدم،اليمينع!"آمونرود"الزعيمتمثلللوحةشكللاتمثل

ترقي!ا(.يدولى)بالقاهرةالاثصرقيةللآثارالفرنصيالمعهدبمخازيهموجودلأثرالرلائصتان.

2345،:....*...............................-....-.......--.-..........--....-.........................................صرقم-اللوحة

زوجةكاروماماالملكةوتمثالنيوبورك(بمتحف)موجودآمونلإلهتمئالاللوحةهذهتمثل

اللوفحأ.بمتحف)موجودالثاقتلكلوتالفرعون

الخرائط:ب-

المصرلةلائارذكرتهاسكناها.كمامواقعفيالليبيةالقبائلانتشاروتمئلأ:رق!االخرلطة-

95الميلاد..............................صقبلالخامسالقرنفيهيرودوتذكرهاوكماق.م،!12حوالط

927ق.م.......................ص073حوالطالمصرلةالدلتافيالليبيةلإماراتتمثل20:رق!أخرلطة-

الخرلطة:-مصادر

!أ!!س!!-طأ،ا!،ك!م!ص!!؟زول05-53ء0.3

-!م!!!،3،"ءدح!!"*ءأكاخ!اس!*!!اأطس!كلأه،3س!114ءليأكاول4ول0ه.34

رق!االخرلطةق.م.0732حوالطالمصرلةالدلتافيالليبيةلإماراتوتمثل:

الضربطة:-مصادر

.ولرأ-،ول!!حأن!س!!كلأطأ4ص!أ!أك!!ء"مأك!+حءمه.،!س!367.346،9"

-ل.3هلاه!ول،!ا!حقءح،ولءهأ!4لا!،اء!ول!،ء!س!كهصطا1طءكل!م!!أاأ!6مهس!.كيم.
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للموضوعاتالتحليوالفهرس

والمم!ن*ول:ليبيا:يرضالفصل

التار!:......................................................................................13عبرومدلولهاليبياا-

:.............................23القديمةالمصرلةلاثارخلالمنالليبيةوالقبائلالشعوبج-

...-.............................-................................25التحنو:لقوم!نتروبولوجمةالصفات-

للرلبو...................................................-..........................45ا!نتروبولوجيةالصفات-

74......................................................-.-...........:7!5للاولع5ول.شلمشواا-4

06الكللاسيكيين:.....-......................................-........الكتابعندالليبيةد-القبائل

الثانيالفصل

القديمةالمصرلة!!لارسجلقاكماالليبيةوالحضارةالمجتمعمظاهربعض

...............................-...................................................................................96المجتمعأ-

............................................................................................72الليي:المجتمعفي-المؤاة

لإقتصادية:..........-..-...........-.............."..........................--.............-.............74الحالة2-

:...................................................97الليبيينعندالماديةالحضهاريةالمظاهربعض-3
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ا!ألف!ايةغايةإلىالتار!فجرمنذا!لصربةالليبيةالعلا!ات:الثالثالفصل

ق.مالثانية

.................7؟الفرعونيةالحضارةأسسنثمأةفيوالمساهمةالليبيةامقوامهجرةأ-

..............................................701يسراتمرحلةأثناءالمصرلةالليبيةالعلاقاتب-

........................................................80،:ولوحته."نعرمرا"للملك*سطوائالختم-

:.00000000111الحديثةالدولةولغايةالقديمةالدولةمنذالمصرلةالليبيةالعلاقاتج-

:......................................................................2،1القديمةالدولةأثناء-العلاقاتأولا

............................................112الثالثةعنخ-مرسيومقبرة6سنفروالملكأ-حوليات

............-............................................13،(:الخامسةالاشرةساحورعالملكمعبد2-

(............................................-.3،،السادسةاياسرةالثافىعم51بيبىالملكمعبد-3

الوس!لى:........................................665الدولةأثناءالمصرلةالليبيةالعلاقاتثانيا-

:..................................-......7،1الحديثةالدولةأثناءالمصرلةالليبيةالعلاقاتثالثا-

91.................-................................012!سرةأثناءالمصرلةالليبيةالعلاقات-أ

...............-...............................-......................912:الليبيينضدا11رمسيسحروب3-

السلطةإدالأمازغالليبيينوصولظروف:الرابعالفصل

عثمر............................-...-..41،الحاديإلىالرابعمنالمتأخرلن،الرعاممصةعصرأ-

الحرلم:.....................................-....-.................................-،14الوزيرومؤامرةتمردأ-

:..-.............................................................645الملكيةالمقابرونهبالعمالإضراب2-

-..........................-.......-.............................152نرالليبيينالمزلزقةالجنودنفوذتزايد4-

والعشرلن...................................-..........95،الحاديةلاشرةفيالسلطةازدواجيةب-

:.................................................................-...........016طيبةفيالثيوقراطيةالحكلومة-
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.......................-.............................-.............178أخرىؤلائقخلالمن*سرة-أصل

ق.م59ء85هالقوةمرحلةفيالأمازيغيةالليبيةالدولة:الخامسالفصل

ومراحل!كا.........................................................................98،بدايا!صا:الليبيةالدولةأ-

8،..........................................................................وومراحلها:تارخها.بدايهاغموض-

....................................-......................402(:الداخليةالسياسة)وخلفاؤهج-شيممنيق

.-.--.....----........-.6،2الليبيةلإضولذويالفراعنةعهدفيمصرالخارجيةد-سياسة

.........-....-........ء.................--........926أورشلي!اتعلىلاولشيشنقالفرعون-حملةأ

:..................................-......228لاولشيشنقبعدالفلسطينيةالمصربةالعلاقات2-

:-.......-...........................023الليبييندولةحكمأثناءالفينيقيةالمصرلةالعلاقات3-

مصرفيالليبيةالدولةنهايةبداية:السادسالفصل

:.-.............--...............-..........-.............-................923الليبيةالدولةفيالحكمازمة-أ

22:.........................................................................024الأصمرةعهدفيطيبةمكانةأ-

العليا...--..-...............-.................................243والوظائفالحك!اوراثةعلى2-التنازع
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.................................-........-..-......--....-....-...............255.والعاثمرون:الثالثة*ممرةأ-

الأمسزل!ن......................................-............-.................925بينالصراعمحور:طيبة2-

ال!ملطة:............-..........-............-.......................262تفتتوبدايةالثالث3-أوممركون

الدولةوكايةالسياصي:التفتتال!مابعالفصل

الماثموالث!:..................................................................،27زعماءبينالسلطةتفتت!-

..-.......-..--.....................-.................،27مصر:ا.وحكلامول،لأماء3عنخكط01لوحةا-

276!ثار:خلالمنالليبيةوالمقاطعات)1-لامارات

....028...................................................."-.----..(:حاليابوصيرأ)!هلا31ا"3بوزريس-

،28..........................-..-..................................سمنود(او)50"لأ++ءكا!5س:ممبنيته-
هـ

..................................286....................-.(:لصعيدا)لعليااومصرف!المثصواءزعما6-

...................................................928وصلاحياته:تطورهالمشواشزعيماللقبا"-

:.............................................-..............................492الوحدةالليبووحلمزعماءب-

الدلتا.........................................................................592غربحكلامالليب!زعماءا-

......................................................................203ومملطهم:الليبوزعماءلمأخصائص

والشرلن:...........-...........-..........-.............603الرابعةيأصرةمؤصسنختتف"ا-

مصر:.......................................................803وحدة..لامصتعادةنختتفجهود+- ا

مصر؟...-...................-.-.......--..-.......-.2،3ومصيروحدةالليي-الكوضيالصراع2-
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..:..............................................................9،3!ا-عنخ".منالمتموالفىأمراءموقف3-

..............................................-.............322ب-عنخ:مصربعدفيالممياسيالوضع4-

تفنهخت:..............................................-............................322عهدمصرفىأوضاعأ-

...............................................-......................323رنف:بكنعهدمصرفطأوضاع-ب

مصرفيالأ3مازغالليبيينلدولةالحضاريةالمظاهر:الثامنالفصل

...-....................................................................-....-.334:يلاموللشيثمنقالفرعونأ،ثار

...........................................................................336*دلا:أوسركونالفرعونآثار2-

...............----....................................-..............-....337الثافى:أومصركونالفرعونآئار3-

............--..................-............-.......--.....................342التماثيلوصناعةالنحتفنب-

....................-.....................347للمجتمح"!قتصاديوالبناء!جتماعيةالتركيبةج-

...-..................................................--.-.................354والتجار"الفلاحونهالحرفيوند-

).بوخوريس-(:........-.........................................356رنف-يكلنالفرعونتثمرع!-

36خاتمة....................-.........................................-..........ء.........................عه

............،37بالبحثذكرهموردوكهانفراعنةمصروأممماءتار!بمراحل-ملاحق

.........................-......،37الفرعونيةمصرتار!لمراحلتقرليأ:تقمصيمرق!اطحق-

.......................372بالبحثذكرهموردفراعنةحكلموسنواتأسماء2:رقمملحق-

الحكلمأثناءلأولآمونكاهنمنصبتولوالأشخاص3:أممماءرقمملحق-

............-.....................................-..................................،38والخرائطاللوحاتفهرس-
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	اهداء
	مقدمة
	الفصل الأول: ليبيا الأرض والسكان
	أ- ليبيا ومدلولها عبر التاريخ
	ب- أصل السكان
	1- التحنو
	الصفات الانتربولوجيا
	أرض التحنو

	2- التمحو
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	3- الريبو
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	4- المشواش
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	الأزياء
	المعدات الحربية
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	2- النظام الاقطاعي
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	ب- ثورة طيبة وتمزيق السلطة
	اسباب الثورة ونتائجها
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